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1. Förvaltningens internationalisering 

1. 1 Inledning 

En resande förvaltning 

Klockan är halv åtta på morgonen och ett av de första planen till Bryssel för veckan 
skulle ha lyft för en liten stund sedan. Men Arlandas flygplanstekniska personal är 
upptagen med avisning av vingarna så starten är försenad. Ombord på planet finns 
flera svenska statliga tjänstemän i mörkgrå kostymer och med bara ett handbagage 
med sig. I kväll åker de tillbaka till Stockholm igen. Bredvid mig sitter en finsk 
företagare som ska ned till Bryssel för att träffa representanter från EU-
kommissionen och några andra företagare i samma bransch. ”Jag har åkt fram och 
tillbaka här i snart tio år”, säger han. ”Och titta på det där draperiet”, han pekar på 
det grådaskiga draperiet som avskärmar oss från första klassens passagerare och 
därmed bland annat från de nyss omnämnda statliga tjänstemännen. ”Förr satt det på 
den främre halvan av planet, men nu är det snart bara jag kvar här bakom i 
ekonomiklassen. Det är allt det här förhandlande regeringsfolket som åker fram och 
tillbaka hela tiden”, säger han och skakar på huvudet. 

Allt fler politiska beslut som rör Sverige fattas numera på internationell nivå och 
långt ifrån den riksdag som medborgarna gått till valurnorna för att rösta fram. 
Några exempel på detta är Genèvekonventionen om hanteringen av flyktingar, 
Världshandelsorganisationens frihandelsavtal, och för Sverige som medlem i EU 
hela det europeiska regelverket som involverar allt från jordbrukssubventioner till 
gemensamma asylregler i Schengenavtalet. Utformningen av dessa och liknande 
regler har skett genom förhandlingar i internationella och europeiska organisationer 
där stater därefter skrivit under och förbundit sig att följa dessa beslut, förhandlingar 
där svenska politiker och tjänstemän deltagit på olika nivåer och sätt i en mängd 
beslutsprocesser. Då är det förstås viktigt att fundera på vad detta betyder för den 
svenska staten som på det här sättet vävs in i internationella sammanhang. Bland 
annat kan man ju fråga sig vad de gör där nere i Bryssel alla dessa tjänstemän. Hur 
fungerar egentligen förhandlingarna i praktiken och hur har de förberett sig här 
hemma? En annan fråga är om det verkligen är så många tjänstemän som åker, är det 
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inte politiker? Och vad händer med demokratin i Sverige om allt beslutas så långt 
bort från medborgarna? 

Möjligheter som att se satellitsända TV-kanaler, att kommunicera direkt med 
människor på andra sidan jorden och att bedriva internationell handel har gjort att vi 
lever i en allt mer sammanflätad värld, där saker som sker på en plats på jorden får 
effekter någon annanstans långt borta. Begrepp som globalisering och 
internationalisering används ofta i dessa sammanhang för att karaktärisera 
utvecklingen. En ökning av gränsöverskridande kulturyttringar, resor, handel och 
medvetenheten om detta innebär också att vi kan tala om ömsesidiga beroenden eller 
interdependens mellan stater. Men detta ömsesidiga beroende betyder även att vissa 
problem och svårigheter blir gränsöverskridande och gemensamma. Uppdelningen 
mellan vad som är nationell och internationell politik har blivit allt mer otydlig, och 
problem som klimatförändringar och flyktingströmmar aktualiserar den nationella 
politikens begränsningar.1 Resonemanget förs av bland andra David Held i 
diskussionen om överlappande ödesgemenskaper som uppstår där frågor kräver 
internationellt samarbete och koordination.2 Att exempelvis Sverige reglerar 
utsläppen av växthusgaser kan antas ha ytterst begränsad effekt på landets klimat i 
jämförelse med en global reglering. Det finns idag ett antal försök att åstadkomma 
lösningar i form av gemensam reglering och koordinering av nationella regelverk, 
vilket har lett till vad som kan benämnas en internationalisering av politiken. Den 
innebär dels att vi får en internationell lagstiftning på vissa områden, dels att 
nationella beslutsprocesser vävs in i internationella sådana under själva skapandet av 
regleringen. Den här studien ska bidra till förståelsen av det senare fenomenet 
genom att fokusera på den svenska förvaltningens3 invävdhet i internationella 
sammanhang.  

                                                 
1 Se till exempel Beck, Ulrich 1998, Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga 
politiska svar, Göteborg: Daidalos; Held, David 2005, Global Governance and Public 
Accountability, Malden: Blackwell eller Held, David 1999a, Global Transformations, Politics, 
Economics and Culture, London: Polity Press. 
2 Held, David 1999b, ”Kan globaliseringen regleras? – Att återuppfinna politiken” i SOU 1999:11, 
Bör demokratin avnationaliseras, s. 40. 
3 Jag kommer genomgående att använda begreppen statsförvaltning, byråkrati och administration 
som synonymer i texten. Eftersom projektet enbart berör statsförvaltningens arbete och inte den 
kommunala eller regionala nivån, kommer också epitetet stats- tidvis att utelämnas från begreppet 
statsförvaltning för att variera språket en aning. 
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Syfte 

Det är dags att ta reda på vad som händer innan tjänstemännen checkar in., och 
också förstås vad som händer när de kommit fram till Bryssel, Genève, Washington 
eller vart de nu är på väg. Syftet är för det första att förstå förvaltningens arbete när 
den arbetar invävd i internationella beslutsprocesser, och för det andra att diskutera i 
vad mån formerna för den internationaliserade förvaltningens arbete kan anses vara 
demokratiska. Jag kommer att empiriskt studera den internationaliserade 
förvaltningens arbete i praktiken för att ge en bild av hur verksamheten bedrivs. 
Detta kommer att göras utifrån tre fall där förvaltningen i hög grad är invävd i 
internationella beslutsprocesser.  

Med invävd menas att förvaltningen har ett stort antal kontakter med internationella 
organisationers och andra länders nationella representanter och ägnar en stor del av 
sitt arbete åt europeiska och internationellt relaterade arbetsuppgifter. Kohler-Koch 
har liknat invävdhet vid en tigerkaka i motsats till den tidigare vanliga beskrivningen 
av det europeiska samarbetet som ett flernivåspel.4 Genom tigerkaksmetaforen 
betonas hur nivåerna är sammanvävda med varandra. I undersökningen studeras fall 
som ska utgöra exempel på internationalisering och som ska illustrera internationella 
beslutprocesser som den svenska förvaltningen på olika sätt deltagit i, och därför 
ingår endast beslutsprocesser på EU- eller global nivå. Inför materialinsamlingen 
gjordes ett urval av fall utifrån en enkätstudie genomförd på den svenska 
förvaltningen under år 1998.5 Enkäten innehöll frågor om enheternas EU-arbete och 
även om graden av annat internationellt samarbete. Resultaten av studien visade att 
förvaltningen kunde karaktäriseras som segmenterad, där vissa delar av 
förvaltningen var i hög grad invävda i europeiska sammanhang medan andra 
berördes i mycket liten grad. Det här betyder att vissa delar av förvaltningen har 
andra kontaktmönster än förvaltningen i stort, kontaktmönster som inkluderar 
internationella organisationer, andra länders förvaltningar och INGO:s (International 
Non-Governmental Organisations).    

                                                 
4 Kohler-Koch, Beate 1996, ”Catching up with Change, the Transformation of Governance in the 
European Union”, Journal of European Public Policy, 3(3):359-380.  
5 Resultaten från enkätundersökningen som genomfördes i Danmark, Finland, Norge och Sverige 
finns sammanställda i Jacobsson, Bengt, Lægreid, Per och Pedersen, Ove K. (red.) 2001, 
Europaveje. EU i de nordiske centralforvaltninger, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag samt i Jacobsson, Bengt, Lægreid, Per och Pedersen, Ove K. 2004, Europeanization and 
Transnational States. Comparing Nordic Central Governments, London: Routledge. 
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1.2 Den globala regleringen och staten  

Europeisering, internationalisering och transnationella relationer  

Begreppet europeisering används av såväl forskare som praktiker för att beskriva 
förändringar kopplade till EU-medlemskapet.6 Inom europeiseringslitteraturen finns 
en tendens att betrakta EU som sui generis, det vill säga som något alldeles unikt. 
Ett sådant nära samarbete mellan de europeiska länderna, som dessutom är uppbyggt 
kring en rad aldrig tidigare skådade organisationer med en blandning av över- och 
mellanstatliga funktioner, har inga historiska paralleller anser många EU-forskare. 
Men att betrakta EU som något alldeles unikt innebär att delvis diskvalificera andra 
traditionella statsvetenskapliga teoriers förklaringsvärde och komparationer med 
andra empiriska fenomens möjlighet att bidra till förståelsen av EU.7  

Jag utgår därför istället från och argumenterar för att europeisering ska förstås som 
en form av eller ett exempel på internationalisering. Studier av interdependens 
mellan stater och federala system kan lära oss mycket om hur EU fungerar och den 
respons vi ser hos dess medlemsstater. Denna utgångspunkt företräds av bland andra 
Johan Olsen som i sin tur kategoriserar europeiseringsbegreppet i fem olika 
användningar.8  

• förändringar i territoriella gränser – exempelvis EU:s utvidgningar 

• utveckling av gemensamma politiska institutioner inom EU  

• påverkan på nationella och subnationella politiska system i form av anpassning till 
europeiska normer 

• export av europeiska normer för politisk organisering till andra länder utanför Europa 

• europeisering som ett politiskt projekt för att stärka Europa som en politisk enhet  

Den definition som kommer att användas här ligger kanske närmast den tredje 
användningen, den som handlar om effekter på nationell nivå då jag i den här 

                                                 
6 För en utförligare diskussion se Radaelli, Claudio i Featherstone, Kevin och Radaelli, Claudio 
(red.) 2003, The Politics of Europeanization, Oxford: Oxford University Press eller Green Cowles, 
Maria, Risse, Thomas och Caporaso, James (red.) 2001, Transforming Europe: Europeanization 
and Domestic Change, Ithaca, New York: Cornell University Press. 
7 Johansson, Karl-Magnus och Vifell, Åsa 2006, ”Transcending the Boundaries of Political 
Science” i European Political Science, 5(2). 
8 Olsen, Johan P. 2002, “The Many Faces of Europeanization”, Journal of Common Market Studies, 
40(5):921-952, s. 923f. 
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studien är intresserad av vad som sker på nationell nivå i form av exempelvis 
förändrade organisationsstrukturer, värderingar eller handlingsmönster. Men 
samtidigt utgår jag från att europeisering inte nödvändigtvis måste leda till en 
anpassning och därmed till integration.9 Bengt Jacobsson använder följande 
definition av europeisering som kommer från en inom statsvetenskapen vanlig 
definition av internationalisering:  

Den process som innebär att kommunikation, transaktioner och 
organisering i allt högre grad sker mellan å ena sidan svensk förvaltning 
och å andra sidan medlemsstaters förvaltningar och EU:s organisationer.10 

Detta implicerar att det handlar om statliga organisationers kontakter med varandra 
och med EU:s organisationer, och därtill andra internationella organisationer för att 
få definitionen att gälla för internationalisering mer generellt. Men lika väl som 
anpassning till EU eller andra internationella organisationer i form av harmonisering 
och en ökad integration kan vi enligt denna definition vänta oss motstånd mot en 
sådan utveckling. Och jag utgår alltså från att sådana iakttagelser också är att 
betrakta som europeisering. Till denna definition vill jag lägga andra organisationer 
utöver de nationella och EU:s egna organ, men som är verksamma inom ramen för 
EU:s politiska process, såsom till exempel europafacket ETUC (European Trade 
Union Confederation) eller olika europeiska partier. Skälet till att använda begreppet 
internationalisering istället för globalisering, även om dessa definitioner i stort 
överlappar i den diskussion som förts här, är att studien kommer att titta på vissa 
begränsade delar av världen. Framförallt fokuserar den på relationer mellan en 
enskild nationalstat och andra länder inom ramen för ett antal internationella mellan- 
och överstatliga organisationer. Fokus ligger inte på den globala nivån i sig och 
utvecklingen av beslutsstrukturer där utan på hur ett enskilt land agerar i 
internationella och transnationella sammanhang.11 Det är inte säkert att det som sker 
med den svenska förvaltningen i dessa sammanhang har global räckvidd och inte 

                                                 
9 Jfr Britz, Malena 2004, Europeanization of Defence Industry Policy, Stockholm: Stockholms 
universitet, s. 17f. 
10 Jacobsson, Bengt 1997, Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk 
statsförvaltning, SOU:1997:30, s. 10. En definition som ansluter bland annat till Underdal, Arild 
1984, "Internasjonalisering og offentlig politikk: problemer, muligheter og svar" i Statsviteren, 1:4-
22, Hansson, Göte och Stenelo, Lars-Göran 1990, Makt och internationalisering, Stockholm: 
Carlsson. 
11 Goldmann, Kjell 2001, Transforming the European Nation-State, Dynamics of 
Internationalization, London: Sage Publications, s. 19. 
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heller att just det faktum att fenomenet är världsomspännande är betydelsefullt för 
den svenska organiseringen, och att använda globaliseringsbegreppet kan ge sådana 
felaktiga associationer.12 Ytterligare ett begrepp att förhålla sig till i detta 
sammanhang är just transnationella relationer. Sådana relationer är 
gränsöverskridande och involverar aktörer som inte agerar på nationellt uppdrag 
utan företräder gränsöverskridande intressen, såsom till exempel Greenpeace som 
agerar för jordens miljö och har medlemmar från en mängd länder.13 
Transnationalism kan ses som en del av internationaliseringen och utgör mer av en 
världsbild eftersom detta begrepp i högre grad utmanar idén om nationalstatens 
betydelse. Då den här undersökningen koncentrerar sig på de statliga aktörernas 
agerande har därför begreppet internationalisering valts, men det betyder inte att den 
svenska förvaltningen inte kan ingå i transnationella relationer av olika slag.  

Governance  

Nära kopplat till internationalisering och det faktum att beslutskompetens hamnar i 
internationella organisationer, är begreppet governance.14 Governance brukar 
användas för att beskriva en typ av beslutsfattande där staten skildras som 
fragmenterad eller uppdelad på områden vilka inte styrs genom en hierarkisk 
ordning utan snarare genom horisontell koordinering.15 Governanceteorierna 
innehåller således antaganden om att staten inte är att betrakta som en enhetlig aktör 
utan snarare som fragmenterad och motstridig. En stor del av den omfattande 
govarnancelitteraturen bygger på antagandet om att det skett en förskjutning från 
”government” till ”governance”, det vill säga från tydliga hierarkiska relationer med 
ett styrande centrum till mer nätverksbetonade relationer där makten från ett statligt 
perspektiv försvunnit både nedåt, utåt och uppåt.16 Nedåt till regioner och kommuner 

                                                 
12 Goldmann, Kjell 2001. 
13 Risse-Kappen, Thomas 1995, “Bringing Transnational Relations Back in: Introduction” i Risse-
Kappen, Thomas (red.) 1995, Bringing Transnational Relations Back in, Non state Actors, 
Domestic Structures and International Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, s. 3. 
14 Pierre, Jon och Peters, Guy B. 2000, Governance, Politics and the State, London, New York: 
Macmillan Press LTD, s. 83ff. 
15 Se exempelvis Pierre, Jon och Peters, Guy B. 2000, Kettl, Donald F. 2000, The Transformation of 
Governance. Public Administration for Twenty-first Century America, Baltimore : Johns Hopkins 
University Press; Kooiman, Jan (red.)1993, Modern Governance. New Governemnt – Society 
Interactions. London: Sage. 
16 Rhodes, Roderick A. W. 1997, Understanding Governance – Policy Networks, Governance, 
Reflexivity and Accountability, Open University Press: Buckingham, Philadelphia, s. 34; Heclo, 
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dit uppgifter delegeras. Och utåt till privata aktörer som NGO:s (Non Governmental 
Organisations) eller företag som inte bara deltar i utformning av politik utan i många 
fall agerar som genomförare av politiska beslut, och då kanske oftast i form av 
leverantörer av olika tjänster. Den här undersökningen handlar mest om 
uppåtrelationen som innebär att beslut och relationer byggs på internationell nivå. 
Huruvida staten har urholkats eller bara fått andra styrmedel och förutsättningar att 
agera utifrån är inte självklart.17 De politiskt tillsatta i ett system utan tydliga 
hierarkiska relationer har inte en given roll utan deras förmåga till politisk styrning 
ses som varierande och kan vara föremål för empiriska undersökningar.18 

Issue networks och policy communities 

Ytterligare två begrepp som är i fokus i governancedebatten och som också står i 
kontrast till hierarkiska relationer är de fenomen som av forskare beskrivits som 
”policy networks” och ”policy communities”.19 Dessa termer används för att 
karaktärisera de nätverk av politiker, tjänstemän och andra som bildas kring olika 
sakfrågor och politikområden.20 De används även för att beskriva de nära relationer 
som ofta kan uppstå mellan de olika aktörerna med gemensamma referensramar, 
språk och utgångspunkter. Termen nätverk används här som generisk kategori och 
följer Marsh och Rhodes skala som går från lösare nätverk till mer slutna 
”communities”.21 ”Issue networks” eller andra typer av nätverk varierar i graden av 
sammanhållning, men gemensamt för alla är att de innehåller många deltagare, att 
samsynen är begränsad och maktförhållandena ojämna.22 Vissa nätverk domineras 
av en profession, andra av producenter eller statliga aktörer och de varierar med 

                                                                                                                                                     
Hugh och Wildawsky, Aaron B. 1974, The Private Government of Public Money, London: 
MacMillan, Pierre, Jon och Peters, Guy B. 2000. 
17 Rhodes, Roderick A. W. 1997, s. 17-19. 
18 Pierre, Jon och Peters, Guy B. 2000, s. 29. För exempel på studier av den svenska statens roll i 
nätverksbetonade organisationsformer se Sundström, Göran 2005, Målstyrningen drar åt skogen – 
Om government och governance i svensk skogspolitik, Score 2005: 6, Sandebring, Adam 2005, 
Samverkan i organisation eller nätverk. Fallen elektroniska affärer och elberedskap, KBM:s 
temaserie 2005:9. 
19 Rhodes, Roderick A. W. 1997, s. 30-59. 
20 Se exempelvis Börzel, Tanja A. 1998, "Organizing Babylon. On the Different Conceptions of 
Policy Networks." i Public Administration, 76(2):253-273; Rhodes, Roderick A. W. 1997. 
21 Rhodes, Roderick A. W. och Marsh, Dave 1992, Policy Networks in British Government, Oxford: 
Clarendon Press, s. 251, samt Rhodes, Roderick A. W. 1997, s. 43-45. 
22 Rhodes, Roderick A. W. 1997, s. 45. 
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avseende på stabilitet, exklusivitet, medlemskap, intressen, resurser, interdependens 
och integration.23 ”Policy community” beskriver istället ett litet slutet sällskap vilket 
karaktäriseras av att det hålls samman av en gemensam fråga för vilka alla i gruppen 
arbetar. Deltagarna i gruppen socialiseras genom nära kontakter och får en 
gemensam gruppidentitet som styr deras agerande, vilket gör att de prioriterar 
gruppens bästa framför samhället i dess helhet.24 Andra närliggande begrepp är Haas 
”epistemic communities”.25 Även om det kan finnas konflikter om hur frågan ska 
hanteras råder enighet om att frågan i sig är viktig och angelägen – en inställning 
som inte ifrågasätts.26 Idén om ”policy communities” innehåller antaganden om att 
alla deltagare har lika resurser samt att det råder konsensus om policypreferenser 
och ideologi.27  

Nätverk, effektivitet och demokrati 

Fördelarna med mer nätverksbetonade och platta organisationsformer anses vara 
ökad flexibilitet, högre grad av lyhördhet och ökat deltagande hos medborgarna som 
också stärker sina roller i det politiska livet. Många studier visar på nätverkens goda 
förmåga att åstadkomma resultat och genomföra policy.28 Och nätverk och 
partnerskap anses ofta vara en betydligt effektivare form av styrning och 
organisering än hierarkisk styrning via regler vilket kan ge problem i 
implementeringen på grund av låg legitimitet med anledning av bristande 
förankring. Men samtidigt är studierna om denna typ av styrningsformer och dess 
effekter otillräckliga. Vem är det egentligen som ingår i nätverken? Kanske är 
nätverken effektiva, men är de verkligen demokratiska? Är ökat deltagande alltid en 
demokratisering? Det finns en tendens att betrakta dessa organisationsformer såsom 
demokratiserande av den anledningen att det i nätverk ryms fler aktörer. Kjær menar 

                                                 
23 Rhodes, Roderick A. W. 1997, s. 39, 43; Saward, Michael 1992, Co-Optive Politics and State 
Legitimacy, Dartmouth: Aldershot. 
24 Börzel, Tanja A. 1998, s. 259. 
25 Haas, Peter M. 1992, ’Introduction: Epistemic Communities and International Policy Co-
ordination’ i International Organization, 46(1):1-35. 
26 Rhodes, Roderick A. W. 1997, s.43. 
27 Ibid. 
28 För några exempel se Torfing, Jacob och Andersen, John 2004, Netværksstyring af kommunernes 
arbejdsrettede indsats Albarg: Alborg Universitetsforlag; Boedeltje, Mijke och Cornips, Juul 2004, 
Input and output legitimacy in interactive governance, papper presenterat på Center for Democratic 
Network Governance konferens i Roskilde 21-22 oktober 2004. 
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dessutom att det varit för mycket fokus på just nätverk i governance-debatten och att 
den fortsatta betydelsen av hierarki som organisationsform inte fått tillräcklig 
uppmärksamhet.29 Ibland kan de statliga aktörerna tack vare sina positioner i det 
ordinarie politiska systemet nästan helt på egen hand styra de nätverk som 
organiserats varpå övriga aktörer tidvis kan bli koopterade i en organisering där 
deras inflytande över verksamheten ibland är begränsat.30 Hotet om att istället 
reglera via lagstiftning kvarstår alltjämt ofta om nätverket inte skulle lyckas nå 
enighet. Det är med andra ord inte nödvändigtvis frågan om någon win-win situation 
eller någon stat-samhällesynergi för att använda Kjærs terminologi.31 Och en sådan 
utgångspunkt missar de situationer när staten koopterar andra aktörer och använder 
sig av nätverk som legitimering eller när särintressen vinner ett oproportionerligt 
stort inflytande över ett beslut. Det rakt motsatta problemet kan i sin tur uppstå om 
de statliga aktörer som är satta att styra ett nätverk i någon form av metastyrning 
som litteraturen talar om, och där de statliga organisationerna kan utöva kontroll och 
därmed säkra ansvarigheten, istället socialiseras in i nätverken och byter lojalitet.32 
Dessutom riskerar det politiska systemet att fragmentiseras om frågor i stor 
utsträckning hanteras inom så kallade ”issue networks” där man enbart ser till en 
enskild sakfråga. Kjær påpekar även att nätverk eller ”policy communities” ofta har 
ett begränsat antal medlemmar.33 Och även om en ny typ av aktörer ges tillträde till 
beslutsfattandet, såsom NGO:s och företag, då nätverken sträcker sig över såväl 
privata som offentliga organisationer, betyder det inte att vissa aktörer inte utesluts. 
Möjligheterna att hålla slutna eller otydliga nätverk ansvariga är också än så länge 
relativt outforskade. Därför menar exempelvis Sørensen och Torfing att antaganden 
om att politikskapande via nätverk leder till ökad demokrati undersökas mer 
empiriskt än vad som hittills gjorts.34 Detta är även utgångspunkten för den här 
studien. 

                                                 
29 Kjær, Anne Mette 2004, Governance, Cambridge: Polity Press, s.202. 
30 Sandebring, Adam 2005; Sundström Göran 2005. 
31 Kjær, Anne Mette 2004, s. 203. 
32 Ibid. 
33 Ibid s. 204. 
34 För exempel på en sådan studie se Sørensen, Eva och Torfing, Jacob 2003, ”Networks, Politics, 
Political Capital, and Democracy” i Journal of International Public Administration, 26(6):609-635. 
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Enklaver istället för nätverk 

Men jag menar att inget av begreppen hierarki, nätverk, ”issue networks” eller 
”policy communities” räcker till för att förstå den internationaliserade förvaltningens 
arbete som studerats i denna avhandling, och detta av två skäl. För det första visar 
den här undersökningen att dessa kategorier inte utgör adekvata empiriska 
beskrivningar av organiseringen. För det andra är begreppen inte tillräckligt 
teoretiskt förankrade för att förklara vad vi ser. Sammanfattningsvis innehar de 
grupper vi kommer att få se i arbete i den här studien ett antal karaktärsdrag som blir 
svåra att förstå och förklara med hjälp av de etablerade begreppen.  

Tidigare studier av svenska statliga aktörers EU-arbete visar att vissa delar av 
förvaltningen i hög grad berörs av europeiskt och internationellt arbete och att dessa 
blir allt mer invävda i ett europeiskt eller globalt sammanhang.35 Detta medan andra 
områden endast berörs i mycket liten utsträckning. Det här gör att vissa 
politikområden på sätt och vis skiljs av från den övriga statsförvaltningen då de 
genom denna invävdhet kommit att arbeta på annat sätt och betona andra 
förvaltningspolitiska värden.36 Detta kan sägas ha lett till en segmentering av 
förvaltningen där politiken inom olika områden bedrivs på skilda sätt. Kopplat till 
vad Kjær pekar på i form av nätverkens begränsade medlemskap och det faktum att 
vissa aktörer ibland kan bestämma vem som ges tillträde, ger det en annan bild av 
organiseringen än de öppna former som ett nätverk låter oss associera till.  

Jag kommer att visa och argumentera för att begreppet enklav är mer fruktbart. 
Istället för segmentering, fragmentisering eller nätverk kan man se mindre 
grupperingar eller sammanslutningar inom dessa invävda segment av förvaltningen. 
Dessa har mycket täta, och till största delen informella, kontakter med varandra och 
med både statliga och icke statliga aktörer på global och europeisk nivå. Grupperna 
smälter samman till nya organisationer med ett gemensamt språk, idéer, 
uppfattningar och handlingsmönster i de internationella sammanhang de ingår i. 
Däremot har de tätt samarbetande grupperingarna mycket lite kontakt med den 
övriga organisationen till vilken de formellt hör, och utgör vad man skulle kunna 

                                                 
35 Jacobsson, Bengt och Sundström, Göran 1999, Invävd i Europa. En undersökning av den svenska 
statsförvaltningens EU-arbete, Score 1999:10; Jacobsson, Bengt, Lægreid, Per och Pedersen, Ove 
K. (red.) 2001; Vifell, Åsa 2002, Enklaver i staten, internationaliseringen av den svenska 
statsförvaltningen, Score 2002:2. 
36 Jacobsson, Bengt och Sundström, Göran 1999. 
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karaktärisera som enklaver i statsförvaltningen. Uppkomsten av nätverk förklaras 
vidare främst med att det finns resursberoenden mellan aktörer medan enklaverna 
ska förstås som formade av en bredare analys av förutsättningarna i de 
internationella beslutsprocesser där förvaltningen ingår. 

Den här undersökningen visar att det inte enbart sker en uppdelning mellan olika 
politikområden eller segment, utan att det också finns tydliga avgränsningar inom de 
politikområden där EU-frågor eller annat internationellt arbete är en viktig del, till 
exempel miljösegmentet. Det finns en klar uppdelning mellan de som sysslar med 
EU-relaterade eller internationella frågor och de som arbetar med andra frågor inom 
de egna organisationerna. Nätverksbegreppen inkluderar också idéer om autonomi 
från staten där nätverk kan bli konkurrerande eller alternativ till statlig intervention 
och ofta ses som självreglerande organisering.37 I den här undersökningen är det den 
empiriska iakttagelsen att statens eget arbete organiseras i nätverksliknande former 
som är i fokus och enklavbegreppet syftar till att beskriva förvaltningens eget 
arbete.38 Detta är även en skillnad gentemot nätverksbegreppet vilket bygger på att 
det är frågan om självorganiserande grupper av olika slag.39 

Governance och organisationsteori 

Governanceteorierna och teorierna om europeisering är i första hand beskrivande 
teoretiska ansatser och för att bättre förstå innebörden av iakttagelserna som görs 
behöver de kompletteras med andra mer förklarings- och föreståelseorienterade 
teorier. På så vis kan teoretiska verktyg utvecklas för att bättre förstå de processer 
som äger rum i stater med anledning av den ökade invävdheten i internationella och 
europeiska sammanhang. Governanceteoriernas deskriptiva karaktär beror på att de 
inte innehåller några tydliga antaganden om vad som styr aktörers handlande. Som 
Blom-Hansen påpekar finns inga egenskaper hos nätverksorganiseringen som kan 
förklara vilka regler eller vilken policy som växer fram:  

                                                 
37 Rhodes, Roderick A. W. 1997; Pierre, Jon och Peters, Guy B. 2000, s. 21; Sørensen, Eva och 
Torfing, Jacob 2003.   
38 Detta till skillnad från att undersöka statens roll i självreglerande nätverk. 
39 Jfr Rhodes, Roderick A. W. 1997, s. 57. 
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Policy network is a powerful analytical concept. However it must be 
combined with a model of the actor if the analysis is to move beyond 
description and into the more interesting field of policy explanation.40  

Torbjörn Larsson har i sin tur använt begreppet grupp istället för nätverk eftersom 
nätverksbegreppet inte innehåller några antaganden om vilken typ av kontakter som 
finns mellan medlemmarna.41 Och varken nätverk, ”issue networks” eller ”policy 
community” säger någonting om relationerna till deltagarnas hemorganisationer 
eller hur dessa sammanslutningars omgivning ser ut. Ett nätverk består av ett antal 
aktörer som har informella eller formella kopplingar till varandra, men där 
deltagarna fortfarande har en tydlig organisationstillhörighet som de representerar. 
Dowding menar i sin kritik mot avsaknad av teoretiska fundament i 
nätverkslitteraturen att begreppen enbart är beskrivande etiketter och att: 

Informal network analysis would gain more by concentrating on the 
features of actors which bargaining theory teaches us are important.42 

Flera av governanceinriktningens förespråkare argumenterar för att det är ett 
multiteoretiskt perspektiv som kan rymma flera typer av förklarande teorier.43 Men 
vissa grundläggande idéer inom perspektivet såsom att stater inte betraktas som 
enhetliga aktörer med en enda och tydlig vilja gör emellertid att olika varianter av 
institutionell teori, där detta problematiseras, lämpar sig väl att kombinera med 
governanceteorin.44 De bidrag som finns i den genre som har en tydligare 
förklaringsambition ligger oftast inom ramen för den teoribildning som kan 
kategoriseras som rational choice-institutionalism och innehåller en aktörstyp 
hämtad från den ekonomiska teorin och dess antaganden om målrationalitet och 
nyttomaximerande, även om institutioner tänks begränsa rationaliteten i viss mån.45 

                                                 
40 Blom-Hansen, Jens 1995, “A ‘New Institutional’ Perspective on Policy Networks” i Public 
Administration, 75 (4):669-693, s. 690. 
41Larsson, Torbjörn 1986, Regeringen och dess kansli. Samordning och byråkrati i maktens 
centrum, Lund: Studentlitteratur, s. 31. 
42 Dowding, Keith 1995, ”Model or Metaphor? A Critical Review of the Policy Network Approach” 
i Political Studies 43(1):136-158, s.158. 
43 Kjær, Anne Mette 2004, s. 8, Sundström, Göran 2005, s.10. 
44 Börzel, Tanja A. 1998, s. 266. För en sammanställning av olika ”institutionalismer” se Scott, 
Richard W. 1998, Organizations. Rational, Natural and Open Systems, Upper Saddle River, New 
Jersey: Prentice Hall. 
45 Kjær, Anne Mette 2004, s. 9. 
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Resursberoendeteorins idéer om legitimitet där aktörer försöker att agera strategiskt 
för att bibehålla resurser är vidare en av de teorietiska ingångarna i den här studien. 

Men jag avser även att hämta verktyg från andra delar av organisations- och 
beslutsteorin där aktörer ses som i hög grad påverkade av etablerade normer och 
idéer om hur man bör bete sig i det givna sammanhanget.46 Aktörernas beteende 
betraktas snarare som regelföljande än som strategiskt inom denna tradition. 
Relationerna till omgivningen betonas vidare i hög grad, vilket är viktigt eftersom 
den här studien ska titta just på hur förvaltningen fungerar i den internationella 
kontexten, och en viktig fråga blir då vilka regler och normer som råder i dessa 
sammanhang. Den sociologiska nyinstitutionalismens institutionsbegrepp, som 
innebär att institutioner genererar stabila handlingsmönster som är socialt 
konstruerade och därmed omkonstruerbara, är en viktig utgångspunkt. Ett annat skäl 
till detta teoretiska val är att forskningen pekat på att politiken i hög grad skapas i 
transnationella nätverk där intresseorganisationer, företag och andra länders 
myndigheter deltar tillsammans med de folkvalda. Det vill säga att politiken kan 
skapas i interaktion med andra och inte enbart genom att på förhand definierade 
ståndpunkter förhandlas.47  

Förvaltningens roll i den politiska processen 

Vanligtvis ligger fokus inom förvaltningsforskningen på förvaltningens roll som 
verkställare av politiska beslut, och på dess relation till medborgarna. Ofta är ju 
förvaltningen den del av staten medborgarna möter direkt, som poliser vid ett 
demonstrationståg eller som handläggare inom socialtjänsten. Så motiverar 
exempelvis Helena Wockelberg sin studie av den svenska förvaltningsmodellen och 
de politiska partiernas syn på denna, som är ett av de nyare forskningsbidragen när 

                                                 
46 March, James G. 1994a, A Primer on Decision Making – How Decisions Happen, New York: The 
Free Press Macmillan; March, James G. och Olsen, Johan P. 1984, “The New Institutionalism: 
Organizational Factors in Political Life”, American Political Science Review, 78(3):734-749; 
DiMaggio, Paul J. och Powell, Walter W. 1991, “Introduction” i Powell, Walter W. och DiMaggio, 
Paul J. (red.) 1991, The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: Chicago 
University Press. 
47 Finnemore, Martha, 1996, National Interests in International Society, Ithaca, New York: Cornell 
University Press; Sundström, Göran 1999, Att tala med en röst – En studie av hur EU-
medlemskapet påverkar samordningen i regeringskansliet, Score 1999:8; Trondal, Jarle 2002, 
“Beyond the EU membership - non-membership dichotomy? Supranational identities among 
national EU decision-makers” i European Journal of Public Policy, 9(3):468-487. 
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det gäller just svenska förhållanden.48 Också klassiker såsom Woodrow Wilsons 
arbete från 1887, och Frank Goodnows från 1900 berör först och främst dessa 
aspekter.49 Frågor om vilken makt förvaltningen har att påverka politiken i samband 
med genomförandet, huruvida förslag snarare kommer nerifrån och upp i systemet 
samt den politiska kontrollen av förvaltningen, är det som främst intresserar forskare 
och praktiker. Den omdiskuterade gränsdragningen mellan politik och förvaltning är 
ett givet tema.50  

Men förvaltningen deltar ju även i de övriga leden i den politiska processen. Och 
kanske främst då i sin uppgift att i de inledande skedena bistå de folkvalda med 
expertis och sakkunskap och ta fram underlag för beslut. I det internationella arbetet 
deltar i många fall tjänstemän från myndigheter som representanter för den svenska 
regeringen i olika kommittéer och arbetsgrupper längs beslutets väg. Sverige har 
dessutom en ganska speciell situation sett just ur ett internationellt perspektiv med 
ett relativt litet regeringskansli och organisatoriskt fristående myndigheter. Detta gör 
att regeringen är än mer beroende av förvaltningen för att kunna bemanna 
gruppmöten och liknande. Det finns också indikationer på att förvaltningens 
betydelse ökar just i beredningsfasen. Detta beror dels på att vad som brukar kallas 
vetenskaplig expertis tenderar att bli en allt viktigare resurs att förfoga över i 
förhandlingar. Dels på att många av de processer som stater är involverade i på 
internationell nivå har en mycket teknisk karaktär och dessutom ofta involverar 
byråkratiska processer som styrmedel.51 Det är förvaltningens roll i de inledande 
faserna som är fokus i denna studie.  

                                                 
48 Wockelberg, Helena 2003, Den svenska förvaltningsmodellen. Parlamentarisk debatt om 
förvaltningens roll i styrelseskicket, Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 
s. 11. 
49 Goodnow, Frank J. (1900) 1997, ”Politics and Administration” i Shafaritz, Jay M. och Albert, C. 
Hyde (red.) 1997, Classics of Public Administration, Forth Worth: Harcourt Brace; Wilson, 
Woodrow (1887) 1997, “The Study of Administration” i Shafaritz, Jay M. och Albert, C. Hyde 
(red.) 1997. 
50 Se till exempel Lundquist, Lennart 1991, Förvaltning och demokrati, Stockholm:Norstedts 
Juridikförlag; Weber, Max 1987, Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder del III, 
Lund: Argos; Wockelberg, Helena 2003.  
51 Brunsson, Nils och Jacobsson, Bengt 2000, A world of standards, Oxford: Oxford University 
Press; Lòpez-Santana, Mariely 2004, How the Soft Pressure From above Affects the Bottom: 
Member States' Social Policy and Europeanization, paper presenterat på Conference of 
Europeanists Chicago 11-14 mars 2004; Featherstone, Kevin och Radaelli, Claudio (red.) 2003. 
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Men forskningen visar att det inte är de folkvalda politikerna som själva råder över 
dagordningen och de beslut som fattas. Eftersom arbetet ofta bygger på informella 
kontakter då tidsfrister är korta och de formella vägarna till inflytande inte alltid de 
mest effektiva.52 Graden av öppenhet och möjligheterna till insyn förändras och 
begränsas därför i många fall i det internationella arbetet. Dessutom är många frågor 
som politiseras tekniskt komplicerade och kan kräva hög professionell kompetens då 
det anses viktigt att kunna hänvisa till expertis och vetenskapliga argument för att få 
gehör för sina synpunkter.53 När man idag inom staten talar om styrning och 
demokratiskt ansvarsutkrävande och frågor som departementens styrning av 
myndigheterna handlar det i hög grad om mål- och resultatstyrning och om 
regleringsbrevens betydelse som ett av de viktigaste politiska styrinstrumenten.54 
Men mycket lite hänsyn tas till de förändrade förutsättningar som finns för den 
nationella politiken där verksamheten inom olika områden anpassat sig till ett antal 
förändringar, och där vissa delar av förvaltningen är invävda i EU eller andra 
internationella nätverk.55  

Som antytts här har möjligheterna till ansvarsutkrävande förändrats och likaså 
förutsättningarna för våra folkvalda att påverka den politik som förs. En hel del 
tycks ha hänt med den svenska statsförvaltningen under de senaste årtiondena, och 
efter tio års medlemskap i EU börjar även effekterna härifrån att märkas inte bara i 
det dagliga arbetet, utan också i den formella organiseringen av förvaltningen. Det är 
viktigt att öka kunskapen om vilken roll förvaltningen spelar i praktiken när det 
gäller regelskapande på internationell nivå. Detta behöver därför studeras mer 
ingående, och det finns ett behov av ytterligare forskning som mer uttryckligen 
fokuserar på hur detta påverkar frågor som ansvar, inflytande och legitimitet.  

                                                 
52 Se exempelvis Trondal, Jarle och Veggeland, Frode 2003, ”Access, Voice and Loyalty: the 
representation of domestic civil servants in EU committees” i Journal of European Public 
Policy,10(1) 59-77 och för exempel på studier på svensk förvaltnings EU-arbete mer specifikt se 
Jacobsson, Bengt och Sundström, Göran 1999; Sundström, Göran 1999; Vifell Åsa, 2002. 
53 Drori, Gili, Meyer, John W., Ramirez, Francisco O. och Schofer, Evan 2003, Science in the 
modern world polity: institutionalization and globalization, Stanford: Stanford University Press; 
Finnemore 1996, Vifell 2002. 
54 Se exempelvis Statskontoret 2000:43 Förvaltningens utveckling – förvaltningspolitikens 
genomslag. 
55 Statskontoret 1996:07, EU-medlemskapets effekter på svensk statsförvaltning; SOU 1993:80, 
Statsförvaltningen och EG. 
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Internationella organisationer och demokratisk organisering 

Genom att delta i arbetet i internationella organisationer formas stater på olika sätt 
och dessutom stärks de internationella organisationerna genom att deras mandat 
ständigt tycks expandera. Internationella organisationer som utfärdar regler i syfte 
att stödja mänskliga rättigheter (UNHCR – United Nations High Commissioner of 
Refugees) eller skapa lösningar på gränsöverskridande miljöproblem (UNEP – 
United Nations Environmental Programme). Trots sådana världsförbättrande 
ambitioner brottas organisationerna ofta med legitimitetsproblem med anledning av 
sina ofta demokratiskt tveksamma beslutsprocesser. På senare tid har en mängd 
reformer och andra förändringar genomförts inom organisationerna. Deltagandet 
breddats, NGO:kontakter har upprättats, biståndet till att delta i förhandlingar för 
fattiga länder har ökat och så vidare. Men hur beslutsprocesserna egentligen 
fungerar och hur de på olika sätt får medlemsstaterna att agera vet vi inte så mycket 
om. Kanske handlar det om att ansluta sig till en diskurs och lära sig att ”talk the 
talk” – eller kanske har de faktiskt lyckats skapa mer demokratiska arenor för 
internationellt beslutsfattande.56 Den här studien koncentrerar sig på stater eller delar 
av stater som är invävda i och organiserar sin verksamhet utifrån några av dessa 
internationella regelskapande organisationer, nämligen FN-systemet, EU och 
WTO.57 Detta är en pusselbit i att förstå internationaliseringens innehåll men också 
dess effekter sett ur ett demokratiperspektiv. 

1.3 Empiriskt material och disposition 

De empiriska fallen 

I denna studie har jag valt att titta på tre beslutsprocesser som alla handlar om 
internationellt arbete. Det är vidare förvaltningens roll i de inledande faserna av den 
politiska beslutsprocessen som kommer att studeras, och mer precist dess roll i 
processer som innehåller regelskapande eller politikskapande på internationell nivå. 
Ytterligare en specificering består i att de studerade processerna innehåller formellt 
regelskapande.58 Det vill säga det handlar om situationer där förvaltningen deltar i 

                                                 
56 Barnett, Michael och Finnemore, Martha 2004, Rules for the World. International Organizations 
in Global Politics, New York: Cornell University Press, s. 170. 
57 Förenta nationerna och World Trade Organization eller Världshandelsorganisationen. 
58 Politikskapande kan i praktiken förekomma även i exempelvis implementeringsstadiet men denna 
typ av processer är inte av intresse här. 
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politiska beslut som kan ha betydelse för resursallokeringar och framtida 
handlingsutrymme för en rad olika aktörer. Ett skäl till detta val av studieobjekt är 
kopplat till den demokrativärdering som kommer att göras. I de tidiga faserna av 
beslutsprocessen kan nämligen den demokratiska legitimiteten anses vara extra 
angelägen.59 Vem får egentligen vara med och fatta besluten som sedan ska 
genomföras och som berör medborgarna i allra högsta grad? Även om ett visst 
utrymme för förändringar kan finnas mot slutet så bestäms viktiga delar av såväl 
beslutens form som innehåll oftast betydligt tidigare i processen. Det finns fler skäl 
till detta urval, dels tendensen att förvaltningen oftare och på fler sätt deltar aktivt i 
policyformulering och beslutsfattande och dels för att det finns bristande kunskap 
om hur förvaltningen arbetar i denna del av processen – i synnerhet i internationella 
frågor. Även om det finns en del studier som fokuserar på europeisering eller 
internationalisering av vissa politikområden eller organisationer, är fokus sällan på 
förvaltningens roll i det politiska systemet.60  

                                                 
59 Nu är det inte så att policyprocessen med nödvändighet följer ett rationalistiskt mönster och 
uppfyller antaganden om sekventialitet, instrumentalitet och hierarki. Sekventialitet innebär att man 
förutsätter att beslut går före handling och att ett beslut fattas genom en viss förutbestämd procedur. 
Vad gäller förvaltningens plats i den demokratiska styrkedjan innebär sekventialiteten att 
förvaltningens roll är att ta fram beslutsunderlag utifrån sin sakkunskap samt att implementera de 
politiska besluten.  Instrumentalitet är i sin tur idén att förvaltningen utgör ett för politikerna 
neutralt redskap med vilket dessa kan styra och implementera politiken. Hierarki innebär slutligen 
en rangordning av uppgifter och positioner i beslutsprocessen som är en förutsättning för de 
styrmodeller som används i den svenska statsförvaltningen. I detta perspektiv ser man dock enbart 
till de formella styrmöjligheterna i form av exempelvis regleringsbrev, skriftliga instruktioner och 
så vidare. Mer informella aspekter som kontakter och nätverkande tas inte med. Detta blir i sig 
något problematiskt när internationaliseringen tycks göra att, som nämnts tidigare, beslutsprocesser 
inte kan beskrivas enligt en tydlig uppdelning mellan uppgifter och fasta procedurer med tydlig 
sekventialitet. Däremot finns en analytisk fördel med att använda denna uppdelning för att kunna 
avgränsa studien. Se Lindblom, Charles E. och Woodhouse, Edward J. 1993, The Policy-making 
Process, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall eller Premfors, Rune 1989, Policyanalys: 
kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Lund : Studentlitteratur. Se Sundström, Göran 
2004, Stat på villovägar – Resultatstyrningens framväxt ur ett historisk-institutionellt perspektiv, 
Stockholm: Stockholms universitet, för en studie av rationalistiska styrmodeller i den svenska 
förvaltningen.  
60 Se emellertid Jacobsson, Bengt och Sundström, Göran 1999; Jacobsson, Bengt, Laegreid, Per och 
Pedersen, Ove K. (red.) 2001; Britz, Malena 2004; Mörth, Ulrika 1996, Vardagsintegration. La vie 
quoitidienne i Europa. Sverige i EUREKA och EUREKA i Sverige, Stockholm: Stockholms 
universitet; Vifell, Åsa 2002. När det gäller studier av andra länders förvaltningars respons på 
internationell reglering är litteraturen rikare. För några fallstudier se exempelvis Finnemore, Martha 
1996; Héritier, Adrienne 2001, ”Differential Europe: National Administrative Responses to 
Community Policy” i Green, Cowles Maria, Risse, Thomas och Caporaso, James (red.) 2001, 
Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, Ithaca, New York: Cornell 
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Det första fallet handlar om förhandlingarna om nya riktlinjer för EU:s 
sysselsättningsstrategi. Det rör sig om ett ”soft law”-instrument inom EU som 
används för att koordinera den för medlemsstaterna mycket känsliga 
välfärdspolitiken. Det andra fallet handlar om Kyotoprotokollet för att minska 
utsläppen av växthusgaser, ett tydligt gränsöverskridande problem som länder 
gemensamt försökt att lösa genom internationell reglering inom FN-samarbetet. 
Slutligen har vi det tredje fallet som ligger inom det kanske allra först 
internationaliserade området – handelspolitiken. Här studeras förhandlingarna om 
förenklade handelsprocedurer inför ett av WTO:s ministermöten. De tre fallen ligger 
med andra ord inom olika politikområden, men detta är inte den enda skillnaden. 
Tvärtom har strävan varit att försöka hitta så stora olikheter som möjligt i ett antal på 
förhand definierade dimensioner som speglar faktorer som kan förekomma i 
internationella sammanhang och som kan tänkas ha betydelse för förvaltningens 
arbete. Det är dels skillnad i fråga om vilken nivå reglerna finns på (EU/globalt/båda 
nivåerna) – något som är intressant eftersom det kan finnas vissa krav som enbart 
uppträder i EU-sammanhang och kanske också kopplingar mellan arbetsformer och 
krav om det finns fler regelnivåer på samma område. Clemens och Koch med flera 
visar att just i de fall när det finns olika konkurrerande institutioner i omgivningen 
kan utrymmet för aktörer att agera strategiskt och påverka institutionernas 
utformning komma att öka.61  

Dessutom finns skillnader dels i huruvida området varit invävt sedan länge i ett 
internationellt sammanhang (handelspolitiken är exempelvis traditionellt kopplat till 
internationella avtal medan europeiskt samarbete kring sysselsättningsfrågorna 
inletts så sent som under andra hälften av 90-talet), dels huruvida området är 
politiskt intressant, tekniskt komplicerat – eller snarare kopplat till värderingsfrågor. 
Genom att titta på exempelvis två områden där det ena varit invävt under längre tid 
kan man avgöra vilka faktorer som tycks bli bestående och vad som kanske är 
övergående inledande förändringar som sedan inte är aktuella. Slutligen har det 
också varit viktigt att ta med såväl juridiskt bindande såväl som så kallad soft law-
reglering eftersom båda dessa typer förekommer i ungefär lika stor utsträckning 

                                                                                                                                                     
University Press.1; Knill, Christoph och Lenschiw, Andrea 2001, ”Adjusting to EU Environmental 
Policy: Change and Persistence of Domestic Administrations” i  Green Cowles, Maria, Risse, 
Thomas och Caporaso, James (red.) 2001. 
61 Clemens, Elisabeth S. och Cook, James M. 1999, “Politics and institutionalism, Explaining 
durability and change”i Annual review of sociology, 25(1):441-61, s. 453. 
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inom det internationella samarbetet. Det är också intressant att se huruvida 
anpassningen ser annorlunda ut och om graden av formellt tvång i det fattade 
beslutet spelar någon roll för det nationella handlingsutrymmet och för hur man 
därmed hanterat och organiserat arbetet.62 Och de olika typerna av processer kan ge 
intressanta möjligheter till jämförelser och iakttagelser om hur kraven ser ut och hur 
de kan hanteras.  

Disposition 

I nästföljande kapitel 2 preciseras studiens syfte och frågeställningar som är nära 
knutna till den organisationsteoretiska ram som presenteras där. Det 
governanceteoretiska antagandet om att stater är fragmenterade och inte styrda av ett 
hierarkiskt överordnat centrum är en viktig utgångspunkt. Dessutom preciseras ett 
antal beslutsteoretiska verktyg där organisationers koppling till omvärlden betonas. 
Genom kontakter och relationer till omgivningen formas handlingsmönster som 
påverkar organiseringen av verksamheten. De teorier som presenteras här hjälper till 
att förstå hur komplexa beslutsprocesser fungerar och formar sina deltagare och på 
så vis besvara frågor om hur den internationaliserade förvaltningens arbete bedrivs 
samt hur detta kan förstås. Därefter följer en metoddiskussion där de använda 
teknikerna för datainsamling och bearbetning diskuteras. Främst behandlas 
intervjuer, officiella dokument och deltagande observationer som är de huvudsakliga 
källorna. I kapitel 3 ges en presentation av de demokratimodeller som ska användas 
för att diskutera den andra delen i syftet – det vill säga i vad mån formerna för den 
internationella förvaltningens arbete kan betraktas som demokratiska. Det är den 
representativa och den deliberativa demokratimodellen som används. Jag presenterar 
ett antal kriterier eller empiriska frågor som utgör analysramen för denna 
demokratidiskussion. Kapitel 4, 5 och 6 består sedan av tre empiriska 
fallbeskrivningar där beslutsprocesserna rörande riktlinjerna till EU:s 
sysselsättningsstrategi, Kyotoprotokollet samt förhandlingar om förenklade 
handelsprocedurer inom WTO, presenteras i nämnd ordning. Kapitlen utgörs av täta 
empiriska beskrivningar av beslutsprocessernas aktörer, händelseförlopp och 
resultat. Därefter följer ett gemensamt analysavsnitt, kapitel 7, där förvaltningens 
organisering och handlingsutrymme diskuteras mer utförligt med utgångspunkt i de 

                                                 
62 Mörth, Ulrika (red.) 2004, Soft Law in Governance and Regulation. An Interdisciplinary Analysis, 
Cheltenham, Northampton: Edward Elgar. 
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teoretiska idéer som introduceras i kapitel 2. Idén om enklaver preciseras 
tillsammans med en diskussion om varför detta begrepp är bättre lämpat än tidigare 
etablerade begrepp som hierarki, nätverk och ”policy communities” för att beskriva 
de samordningsformer som uppträder i den internationaliserade förvaltningen. 
Därefter tas förklaringar till organisationsmönstren upp där betoningen ligger på 
regelföljande och invävdhet. I detta kapitel görs också jämförelser mellan de tre 
fallen vad gäller deras förutsättningar och organisering. I kapitel 8 diskuteras 
demokratihalten utifrån den representativa och den deliberativa demokratimodellen 
och de kriterier som behandlas i kapitel 3. Ett antal brister kan iakttas i de två 
modellerna, men den deliberativa modellen tillför avsevärt i förståelsen av den 
politiska organiseringens begränsningar och möjligheter när det gäller 
förverkligandet av demokratin.  I det avslutande kapitel 9 sammanfattas 
avhandlingens resultat kortfattat. 



2. Att delta i komplexa beslutsprocesser 
Det här kapitlet innehåller de teoretiska verktygen för att behandla studiens första 
delsyfte - att förstå förvaltningens agerande när den arbetar invävd i internationella 
beslutsprocesser. Kapitlet innehåller en diskussion om betydelsen av att undersöka 
organisationers omvärld för att förstå organisationers agerande. Utgångspunkten är 
att organisationer bör ses om öppna system som interagerar med och påverkas av sin 
omgivning och att deras handlingsutrymme delvis bestäms av dessa relationer. 
Avsnitt 2.1 behandlar institutionella perspektiv på internationella beslutsprocesser. I 
avsnitt 2.2 presenteras olika strategier organisationer kan använda för att framstå 
som legitima och hantera de krav som kan uppstå på verksamheten. Avsnitt 2.3 går 
sedan vidare och diskuterar kompletterande teorier angående organisationers 
agerande. Dessa rör betydelsen av etablerade föreställningar och handlingsregler. 
Slutligen finns i avsnitt 2.4 och framåt en mer metodologiskt inriktad diskussion där 
operationaliseringen av undersökningen presenteras.  

2.1 Internationella beslutsprocesser  

Fokus ligger alltså på förvaltningens deltagande i internationella beslutsprocesser 
där olika typer av regler ska tas fram. Hur kan då sådana processer förstås? Beslut 
om internationella regler fattas ofta av en internationell organisation. Det kan vara 
en mellan- eller överstatlig organisation i form av organ inom FN-systemet, EU eller 
OECD. Men de kan likaväl utformas av privata aktörer såsom 
standardiseringsorganisationer eller branschorganisationer.63 Eftersom 
internationella beslutsprocesser ofta involverar en mängd aktörer (statliga 
organisationer, internationella organisationer, NGO:s och företag) och eftersom de 
tenderar att äga rum på flera nivåer samtidigt (nationell, internationell, subnationell 
eller mellan olika nivåer) är det möjligt att kalla dessa för komplexa 
beslutprocesser.64  

                                                 
63 Se till exempel Streeck, Wolfgang och Schmitter, Philippe C. (red.) 1985, Private interest 
government – beyond market and state, London: Sage; Boström, Magnus och Klintman, Mikael 
2003, Framing, Debating and Standardising ’Natural Food’ in Two Different Political Contexts: 
Sweden and the U.S.” Score 2003:3; Tamm-Hallström, Kristina 2000, Kampen för auktoritet : 
standardiseringsorganisationer i arbete, Stockholm: EFI. 
64 För beskrivningar av komplexa internationella eller av internationella relationer dominerade 
beslutsprocesser se till exempel Allison, Graham T. 1971, Essence of Decision. Explaining the 
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Den så kallade rational choice-teorins idealbild av internationella beslutsprocesser 
där nationella regeringars företrädare agerar utifrån på förhand definierade 
preferenser och ståndpunkter kan ifrågasättas för att ställa alltför höga krav på 
aktörerna. Framförallt har forskare som Herbert Simon, James March och Johan 
Olsen kritiserat teorins antaganden att preferenserna inför en beslutsprocess är 
stabila och exogent givna.65 Detta gäller för deras kritik av den typen av beslutsteori 
mer generellt, men andra forskare har även visat att de arenor som finns 
internationellt inte bara utgör förhandlingssystem utan även platser där politik 
skapas.66 Empiriska studier har visat att idéer och viljor formas inte bara på det 
nationella planet för att sedan tas med i bagaget till Bryssel eller Washington för att 
förhandla om.67 De kan också skapas och omformas i mötet med andra under 
processens gång. I interaktionen med andra aktörer kommer nya frågor upp på 
dagordningen som en organisations representant kanske på plats måste ta ställning 
till utan att hinna göra en återkoppling till den politiska ledningen där hemma.68 De 
svenska företrädarna är dessutom ofta myndighetstjänstemän och inte politiker och 

                                                                                                                                                     
Cuban Missile Crisis, Harvard: Harper Collins; Porter, Gareth och Brown, Janet Welsh 1996, 
Global Environmental Politics, Boulder: Westview Press; Hooghe, Lisbet and Marks, Gary 2001, 
Multi-Level Governance and European Integration, Lanham: Rowman & Littlefield; Scharpf, Fritz 
W. 2001, “Notes Toward a Theory of Multilevel Governing in Europe” i Scandinavian Political 
Studies 24(1):1–26. 
65 Simon, Herbert A. 1957, Administrativt beteende, Falköping, Prisma; March, James G. och 
Olsen, Johan P. 1984, “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life” i 
American Political Science Review, 78(3):734-749, Jacobsson, Bengt 1984, Hur styrs förvaltningen. 
Myt och verklighet kring departementens styrning av ämbetsverken, Lund: Studentlitteratur. 
66Finnemore, Martha 1996, National Interests in International Society, New York: Cornell 
University Press; Schneider, Gerald och Aspinwall, Mark (red.) 2001, The Rules of Integration – 
Institutionalist Approaches to the Study of Europe, New York: Manchester University Press. 
67 Se till exempel Dyson, Kenneth 2000, The Politics of the Euro-Zone, Stability or Breakdown, 
Oxford: Oxford University Press; Jacobsson, Bengt 1997, Europa och staten - Europeiseringens 
betydelse för svensk statsförvaltning, SOU 1997:30; Marcussen, Martin och Ronit, Karsten 
(red.)2003, Internationaliseringen av den offentlige förvaltning i Danmark- forandring och 
kontinuitet, Århus: Aarhus universitetsforlag; O’Riordan, Tim och Jäger, Jill (red.) 1996, Politics of 
Climate Change – A European Perspective, London, New York: Routledge,; Schneider, Gerald och 
Aspinwall, Mark (red.) 2001. 
68 Ekengren, Magnus 1998, Time and European governance: the empirical value of three reflective 
approaches, Stockholm: Stockholms universitet; Sundström, Göran 1999, Att tala med en röst. En 
studie av hur EU-medlemskapet påverkar samordningen i regeringskansliet, Score 1999:8; Trondal, 
Jarle 2005, ”Two Worlds of Europeanisation. Unpacking Models of Government Innovation and 
Transgovernmental Imitation” i European Integration online Papers, 9(1); Trondal, Jarle och 
Veggeland, Frode 2003, ”Access, Voice and Loyalty: the representation of domestic civil servants 
in EU committees” i Journal of European Public Policy, 10(1):59-77. 



Att delta i komplexa beslutsprocesser 

 

41

ska därmed styras av instruktioner eller uppdrag i regleringsbrev och liknande, men 
när dessa vägar inte längre är tillämpliga på grund av tidsbrist eller annat, vad sker 
då? Detta är alla iakttagelser som gäller komplexa beslutsprocesser som involverar 
många aktörer, nivåer, krav på expertis, och korta tidsramar.69  

För att nämna något exempel så visar Bengt Jacobsson och Christine Blomquist i sin 
bok om besluten att bygga tunneln genom Hallandsåsen och Öresundsbron, att 
komplexa beslutsprocesser är fragmenterade till sin karaktär och sker på många 
arenor parallellt.70 Författarna visar också att aktörerna i hög grad var inbäddade i 
processen tillsammans med andra deltagare och under vägen lär sig vad de vill även 
om det fortfarande var viktigt att utarbeta strategier. Det fanns som ett ytterligare ett 
karaktärsdrag en historisk bundenhet i processerna som delvis avgjorde hur de skulle 
komma att utvecklas. Möjligheterna för deltagarna att välja strategier begränsades av 
vad som sagts och gjorts tidigare, men också av att stora resurser gick åt till att vara 
med i alla de fora där beslutet formas.71 Ett annat exempel på hur processers 
historiska kontext spelar in för hur aktörer uppfattar och agerar i en situation är Ulf 
Sverdrups analys av fördragsreformer inom EU.72 Frågor som då är intressanta att 
studera empiriskt i den här undersökningen är exempelvis vad den historiska 
bundenheten kan bestå i, varför aktörer ändå utarbetar strategier om de inte kommer 
till användning, samt hur inbäddningen i olika processer ser ut och fungerar för de 
olika aktörerna. Sammantaget kan sägas att sådana beslutsprocesser är mer 
komplexa än vad det rationalistiska perspektivet med den ekonomiska människan 
som utgångspunkt tar hänsyn till, och det handlar om processer som aktörerna har 
begränsad kontroll över.73  

Detta gäller även för de internationella beslutsprocesser som ska studeras här där de 
drag som beskrivits ovan dessutom kan förstärkas med fler arenor och aktörer. 
Därför har med omvärldsorienterade teoretiska ingångar valts. Förvaltningens 

                                                 
69 Se till exempel Lindblom, Charles E. 1982, ”The Market as Prison” i The Journal of Politics, 
44(2):324-336; Wildavsky, Aaron 1984, The Budgetary Process, Boston: Little, Brown and 
Company. 
70 Blomquist, Christine och Jacobsson, Bengt 2002, Drömmar om framtiden, beslut kring 
infrastruktur, Lund: Studentlitteratur.   
71 Ibid s. 129ff. 
72 Sverdrup, Ulf 2002, ”An Institutional Perspective on Treaty Reform. Contextualizing the 
Amsterdam and Nice Treaties” i Journal of European Public Policy, 9(1):120-140. 
73 Simon, Herbert A. 1957, Administrativt beteende, Falköping: Prisma. 
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agerande sker i den här undersökningen i förhållande till beslutsprocesser. Ett 
organisationsteoretiskt perspektiv som ser till de informella regler som skapas 
genom interaktion mellan organisationer öppnar upp för att andra saker än beslut i 
sig är betydelsefulla i processen på vägen dit. Själva beslutsprocessen handlar delvis 
om politiska beslut för att förändra eller på något påverka utvecklingen, men det är 
även ett tillfälle för, procedurföljande, socialisering, lärande, ett sätt att visa sitt 
intresse, att hänga ut någon som misskött sig och så vidare.74 Det är alltså av vikt att 
hålla ögonen öppna för den typen av företeelser. Aktörer agerar inte bara för att de 
har intressen i en fråga och vill påverka processer i en viss riktning. Ibland agerar de 
för att de måste eller förväntas agera. Och eftersom det finns starka krav på att agera 
intentionellt med klara mål måste vi leta efter alternativa tolkningar av sådana 
rationaliserade berättelser.75 

Internationella organisationers roll 

I samma anda har bland andra Nils Brunsson och Bengt Jacobsson argumenterat för 
att internationella regler uppstår, inte för att lösa gemensamma uppmärksammade 
problem utan genom ett överskott på utbudssidan. Det vill säga att det finns 
internationella organisationer som vill driva sin verksamhet framåt och utveckla och 
utvidga sitt kompetensområde.76 Organisationer av olika slag och därmed stater i det 
här fallet reflekterar enligt detta perspektiv kulturella och sociala normer och regler i 
sin omgivning som ger bedömningsmallar om vad som är bra och vad som är rätt.77 
Internationella organisationer kan utgöra en viktig del av staters omgivning bland 
annat för att de kan definiera intressen, aktörer och sprida modeller för politisk 
organisation över världen.78 Så även om de internationella organisationerna saknar 

                                                 
74 March, James G. 1994b, s.11. 
75 Ibid s.15. 
76 Brunsson, Nils och Jacobsson, Bengt 2001; Finnemore, Martha 2001,”International Organizations 
as Teachers of Norms” i Martin, Lisa L. och Simmons, Beth (red.) 2001, International institutions. 
An International Organization Reader, Massachusetts: MIT Press, s.76. 
77 DiMaggio, Paul J. och Powell, Walter W. 1991, “Instiutional Isomorphism and Collective 
Rationality” i DiMaggio, Paul J. och Powell, Walter W. 1991, s.65. För en beskrivning av 
resursberoendeteoriernas och den nyinstitutionella organisationsteorins syner på omvärldens 
betydelse ur denna aspect se Scott Richard W, 1998, Organizations: Rational, Natural, and Open 
Systems, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, s. 139-145. 
78 Bernett, Michel N. och Finnemore, Martha 2001,”The Politics, Power, and Pathologies of 
International Organizations” i Martin, Lisa L. och Simmons, Beth (red.) 2001, International 
Institutions. An International Organization Reader, Massachusetts: MIT Press s. 403f. 
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ekonomiska resurser kan de påverka stater och organisationer genom att de kan 
utgöra och konstruera delar av den verklighet andra organisationer lever i.79  

2.2 Legitimitet och handlingsutrymme 

Att hantera omgivningens krav 

Jag utgår från att stater kan förstås som en typ av organisationer bland andra och att 
stater interagerar med andra stater, internationella eller mellanstatliga organisationer, 
företag och frivilligorganisationer.80 En annan viktig utgångspunkt för studien är att 
organisationer betraktas som öppna system som interagerar med och på olika sätt är 
beroende av andra organisationer i sin omgivning. Stater försöker från ett sådant 
perspektiv påverka sin omgivning, men formas även av den i sitt agerande. 
Omgivningen och de krav den ställer på verksamheten är därför viktiga faktorer för 
att beskriva och förklara en organisations agerande. En organisations omgivning 
består av andra organisationer, regler, normer och idéer som det är nödvändigt att på 
olika sätt förhålla sig till, för i ett sådant perspektiv bedöms en organisation av sin 
omgivning utifrån om den etablerat strukturer och arbetssätt som i den aktuella 
kontexten uppfattas som de korrekta eller legitima.81  

Begreppet legitimitet har från resursberoendeteorins perspektiv en innebörd kopplad 
till en organisations möjligheter att leva upp till olika krav och därmed få tillgång till 
diverse resurser.82 Det kan handla om tekniska resurser, utbildad arbetskraft eller 
social acceptans, sådant som behövs för att organisationen ska kunna bedriva sin 
verksamhet. Bland andra Pfeffer och Salancik menar att organisationer därför väljer 
att agera för att passa in i den kontext i vilken de ingår för att bibehålla sitt 
handlingsutrymme. Att agera på så vis att organisationen inte svarar mot 
omgivningens krav kan tvärtom betyda att det egna handlingsutrymmet begränsas 
genom att tillgången till resurser kan förändras. Enligt ett sådant perspektiv kan 
organisationer strategiskt agera för att minska vissa beroenden i förhållande till 

                                                 
79 Ibid s. 404. 
80 Ahrne, Göran 1998, ”Inledning” i Ahrne, Göran (red.) 1998, Stater som organisationer, 
Stockholm: Nerenius & Santérus, s. 9f.  
81 Scott, Richard W. 1991,“Unpacking Institutional Arguments”, i Powell, Walter W. och 
DiMaggio, Paul J. 1991, s.169ff. 
82 Pfeffer, Jeffrey S. och Salancik, Gerald R. (1978) 2003, The External Control of Organizations. A 
Resource Dependence Perspective, Stanford: Stanford University Press, s. 43. Denna typ av 
legitimitet ska inte blandas samman med den demokratiska legitimitet som behandlas i kapitel 3. 
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omvärlden.83 En svårighet i anpassning till krav handlar om att om en organisation 
idag anpassar sig till en typ av krav göra det att organisationen blir mindre flexibel 
att anpassa sig till ett annat nytt krav imorgon.84 Som Pfeffer och Dowling påpekar 
när de anknyter sina idéer till Parsons funktionalism måste även användningen av 
resurserna betraktas som legitim.85 Legitimitet handlar ur ett 
resursberoendeperspektiv inte bara om att tävla om ekonomiska resurser, och 
legitimitet är heller inte synonymt med legalt utan vad som är legitimt kan 
kartläggas genom en granskning av de värderingar som råder i ett specifikt 
samhälle.86  

Anpassning och omformning 

Vi har nu talat en del om nödvändigheten att framstå som legitim i förhållande till de 
krav som omgivningen ställer. Legitimitetsproblem kan sett från ett resursperspektiv 
uppstå både internt och externt – det vill säga både från olika delar av den egna 
organisationen och från omgivningen, och det finns ett antal teoretiska sätt att dela 
in strategierna för att hantera de krav som möter verksamheten. Anpassning är det 
som vi talat om hittills och ett exempel på en sådan strategi för att framstå som 
legitim är att använda sig av en accepterad vokabulär. Organisationers strävan att 
bibehålla sitt handlingsutrymme kan sett från detta perspektiv vidare ge upphov till 
legitimerande handlingar eller legitimeringsstrategier.87 Dessa kan bestå i att 
använda ett visst språk, att bära vissa kläder eller att tala med rätt personer. 
Organisationer vill visa upp att de agerar rationellt och korrekt och konstruerar 
rättfärdiganden kring det egna agerandet för att accepteras av omgivningen.88 Renita 
Thedvalls undersökning av eurokrater visar till exempel på nödvändigheten av att 
behärska så kallat eurospeak – en sorts EU-jargong, och hur detta gemensamma 
språk blir något som skapar sammanhållning och förtroende mellan deltagarna från 

                                                 
83 Pfeffer, Jeffrey S. och Salancik, Gerald R. (1978) 2003, s. 113ff; Thompson, James D. 1967, 
Organizations in Action, New York: McGraw-Hill.  
84 Pfeffer, Jeffrey S. och Salancik, Gerald R. (1978) 2003, s. 27. 
85 Dowling, John och Pfeffer, Jeffrey S. 1975, “Organizational Legitimacy: Social Values and 
Organizational Behavior” i Pacific Sociological Review, 18(1):122-136, s. 123. 
86 Ibid s. 124. 
87 Karlsson, Agneta 1991, Om strategi och legitimitet, en studie av legitimitetsproblematiken i 
förbindelse med strategisk förändring i organisationer, Lund: Lund University Press, s.111. 
88 Starbuck, William H. 1983, ”Organizations as Action Generators” i American Sociological 
Review, 48(1):92-102, s. 94f. 
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olika länder och organisationer.89 Att på så sätt visa att organisationen strävar mot 
vissa gemensamma mål eller att genom procedurer och formuleringar visa att 
besluten fattats rationellt ökar möjligheterna för att stöd för organisationen kan 
mobiliseras från omgivningen.90 Det vill säga det är nödvändigt att påvisa 
handlingars riktighet i förhållande till gällande handlingsregler.91 Från ett 
resursberoendeperspektiv sägs legitimerande handlingar uppstå när aktörer är 
medvetna om att de handlar i en kontext med konflikterande krav eller där de 
förväntar sig att bli granskade och bedömda utifrån vissa normer som aktörerna inte 
riktigt lever upp till.92 Huruvida legitimeringsförsök sedan uppstår eller inte är delvis 
beroende på hur beroende organisationen är av störningsfria relationer med sin 
omgivning och vilket krav som då blir viktigast att uppfylla. Om en organisation 
erhåller legitimitet kan handlingsutrymmet öka genom att resurser blir tillgängliga 
och verksamheten uppfattas som korrekt. Organiseringen eller formerna för 
förvaltningens arbete tänks således spegla de krav som ställs på verksamheten som 
finns i den omgivning där förvaltningen agerar.  

Från ett öppet organisationsperspektiv kan olika delar av en organisations 
omgivning ställa olika och ibland helt motstridiga krav på verksamheten och då 
kanske inte anpassning är en enkel eller ens framkomlig väg. Och ibland kan 
organisationers handlingsutrymme vara så stort att de kan välja att inte anpassa sig 
till en del yttre krav. Förutom att uppvisa konformitet kan organisationen då ägna sig 
åt andra strategier för att hantera omgivningen och en av dessa är vad som kan kallas 
ideologiskapande.93 Det betyder att organisationen istället för att anpassa sig till krav 
av olika slag försöker omforma de tolkningsramar som råder och som 
organisationerna i omgivningen orienterar sig efter, och på så vis ge de egna 
handlingarna mening även för andra.94 Ett sådant agerande kräver emellertid att 
organisationen är tillräckligt stor eller viktig för att något betydande inflytande ska 
kunna utövas på omgivande organisationer och strukturer. På så vis minskar kraven 

                                                 
89 Thedvall, Renita, 2006, Eurocrats at Work. Negotiating Transparency in Postnational 
Employment Policy, Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, s.119. 
90 Meyer, John W. och Rowan, Brian 1991, ”Institutionalized Organizations. Formal Structure as 
Myth and Ceremony” i  Powell, Walter J. och  DiMaggio, Paul J. 1991, s. 51. 
91 Pfeffer, Jeffrey S. och Salancik, Gerald R. (1978) 2003, s.193 
92 Ibid s. 195f. 
93 Karlsson, Agneta 1991, s.124ff 
94 Ibid s. 128. 
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på anpassning och svårigheten med motstridiga regler kan försvinna om 
organisationen istället kan lyckas anpassa dessa till varandra. Men även mindre 
omvälvande strategier som att öka den egna legitimiteten i förhållande till 
regelskaparnas för att minska beroendet till omgivningen kan räknas till denna typ 
av ideologiskapande.95  

Särkopplingar 

I teorier med fokus på organisationers relationer till omgivningen brukar särkoppling 
användas för att beskriva organisationers strategier för att hantera konflikterande 
krav för att inte motstridiga krav ska förhindra organisationen att fungera. 

Because attempts to control and coordinate activities in institutionalised 
organizations lead to conflicts and loss of legitimacy, elements of 
structure are decoupled from activities and from each other. 96 

Särkoppling går ut på att skilja saker från varandra och kan till exempel innebära att 
endast presentationen av verksamheten ändras för att den ska kunna stämma överens 
med nya krav på hur verksamheten bör bedrivas. Men för att kunna fortsätta som 
innan utan att lägga om kursen i praktiken låter man den övriga organisationen 
fortsätta som innan. Det uppstår då ett glapp mellan den formella organiseringen och 
vad som sker i praktiken vilket betyder att den formella strukturen kan förvandlas till 
en sorts ceremoniell verksamhet. I en sådan organisation ökar betydelsen av 
informella kontakter och personliga nätverk då detta är nödvändigt för att kunna 
agera utanför det formella regelverket.97  

Det brukar talas om olika typer av särkoppling.98 En typ är särkoppling mellan prat 
och handling och ett sådant exempel är när presentation och praktik särkopplas i 
form av att den formella strukturen anpassas till de yttre kraven medan praktiken 
förblir vid det gamla. Detta kan ske om det finns ett symboliskt värde i att acceptera 
ett beslut men ingen vilja att implementera detsamma.99 Särkoppling över tid innebär 

                                                 
95 Emerson, Richard M. 1962, “Power-Dependence Relations” i American Sociological Review, 
27(1):31-41, s. 35. 
96 Meyer, John W. och Rowan, Brian 1991,”Institutionalized Organizations: Formal Structure as 
Myth and Ceremony” i Powell, Walter W. och DiMaggio, Paul J. 1991, s.57. 
97 Ibid. 
98 Brunsson, Nils, (1989) 2002 The Organization of Hypocrisy. Talk Decisions and Actions in 
Organizations, Chichester: Wiley and Sons, s.32ff. 
99 March, James G. 1994a, s.196. 
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istället att organisationen gör en sak vid en tidpunkt och en annan vid en senare. 
Dessutom går det att särkoppla verksamheter från varandra så att motstridiga sätt att 
agera inte kommer i konflikt med varandra. Det vill säga att låta olika delar av 
organisationen vända sig till och anpassa sig efter olika delar av omvärlden.  En 
intressant studie om just detta ur ett internationaliseringsperspektiv är Seán O` 
Riains undersökning av hur den irländska statens industripolitik bygger på att olika 
delar av organisationen vänder sig till olika finansiärer för att få stöd för sin 
verksamhet. Utrymmet finns där för att använda såväl EU såsom organisationer på 
global nivå för att tillfredställa behoven på den nationella nivån.100 Detta kan också 
ses som särkoppling gentemot olika omgivningar. 

Ett effektivitetsproblem med särkopplingar i en organisation kan vara att 
samstämmigheten i organisationen minskar och att de enheter som delegerats ansvar 
för vissa frågor börjar anamma andra normer och värderingar än organisationen i 
övrigt och så kallade subkulturer uppstår.101 Något som i sin tur kan försvåra 
styrningen. Men ofta är ju särkopplingar ett sätt att styra genom delegering och ta 
vara på kompetens genom att låta andra delar av organisationen ta hand om lokala 
krav. Ytterligare ett sätt på vilket särkopplingar kan skapa brist på samstämmighet i 
en organisation är att kopplingarna uppåt och neråt i hierarkin inom sakfrågan 
tenderar att bli starkare medan de åt sidan – horisontellt försvagas. Särkopplingar 
brukar ofta betraktas som problem och ses som patologier eller som kaosartade 
situationer eftersom det inte finns någon samstämmighet mellan verksamheter och 
mellan prat och handling. Men särkopplingar är inte nödvändigtvis problematiska 
från organisationens perspektiv utan kan snarare vara praktiska lösningar på 
svårhanterliga situationer. Från ett rationalistiskt perspektiv är de däremot 
problematiska men det är å andra sidan just sådana krav som kommer från denna 
övergripande modell vilken inte tar hänsyn till att organisationer ingår i komplexa 
processer och i motstridiga kontexter med uppgift att tillfredsställa motsatta 
intressen som orsakar särkopplingarna från första början. Sammantaget har vi nu ett 
antal sätt att hantera omgivningens krav. Ofta kan organisationen anpassa sig till 
dessa och uppvisa konformitet med kraven, men i de fall det finns krav som är 
motstridiga i omgivningen eller inom organisationen riskerar ett sådant agerande att 

                                                 
100 Ó Riain, Seán 2000, Flexible States in the Network Polity. The Case of Industrial Policy in the 
Republic of Ireland, Department of Sociology, University of California: Davis.  
101 March, James G. 1994a, s. 195. 
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begränsa handlingsutrymmet. Möjliga sätt att hantera en sådan situation är då att 
försöka omforma kraven som ställs på organisationen eller att använda sig av 
särkopplingar för att bibehålla legitimiteten. Ytterligare en tänkbar respons är förstås 
att låta bli att anpassa sig, det vill säga någon form av aktivt motstånd.  

2.3 Beslutsfattande som regelföljande 

Formell organisering som institution 

För att få en god förståelse för hur komplexa beslutsprocesser fungerar behöver dock 
idéer om strategiskt handlande och resursberoenden kompletteras med andra 
ansatser och förklaringsmodeller för organisationers agerande. Förvaltningens 
handlingsutrymme påverkas även genom att de handlingsmönster som etablerats i 
omgivningen blir så förgivettagna att andra möjliga sätt att agera inte 
uppmärksammas.102 En utgångspunkt i den här studien är att aktörers uppfattning om 
möjliga handlingsalternativ och strategier formas och begränsas av institutioner. 
Institutioner kan utgöras av formella organisationer som riksdagen eller 
Fältbiologerna.103 Men de kan också vara icke formaliserade sociala 
överenskommelser som reflekteras i en specifik mötesrutin på ett företag eller i en 
arbetsfördelning inom en organisation som inte finns formaliserad.104 Det 
gemensamma för dessa sociala konstruktioner är att de utgör produktionssystem, 
möjliggörande strukturer eller uppförandeföreskrifter.105 Det handlar om saker man 
gör utan att reflektera över det, om osynliga handlingsregler som styr agerandet i 
olika situationer. Institutioner kan ses som stabila, upprepade aktivitetssekvenser. 
Arbetssätt som inte ifrågasätts, eller ibland till och med utgångspunkter som är att 
betrakta som förgivettagna eller omedvetna ses som institutionaliserade. Dessa 
normer och regler kan trots att de inte behöver bestå av några formella krav vara 
styrande för hur verksamheten bedrivs i det att de innehåller normativa regler för hur 

                                                 
102 Jepperson, Ronald L. 1991, “Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism” i Powell, 
Walter W. och DiMaggio, Paul J. (red), 1991, The New Institutionalism in Organizational Analysis, 
Chicago: University of Chicago Press, s.147. 
103 Det är viktigt att poängtera att huruvida något är en institution beror på analysobjektet. En 
företeelse behöver inte vara en institution i alla tänkbara sammanhang utan bara i vissa. Enligt detta 
synsätt är bara något som styr handlandet en institution vilket betyder att en regel som inte följs, 
även om det handlar om en juridiskt bindande lag – inte är det.  
104 Jfr Berger, Peter L. och Luckman, Thomas 1966, The Social Construction of Reality. A Treatise 
in the Sociology of Knowledge, Middlesex: Penguin books, s. 70f. 
105 Jepperson, Ronald L. 1991, i DiMaggio, Paul J. och Powell, Walter W. 1991, s. 145. 
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agerandet ska se ut i vissa situationer.106 Det är regler som genom socialisation 
internaliseras i organisationen. Den kognitiva aspekten hos institutioner gör att vissa 
handlingsalternativ aldrig uppfattas som ett alternativ medan andra kan tas som 
givna och därmed inte heller väljs aktivt.107 Det finns en dualism i begreppet 
institutioner som ligger i att de är både möjliggörande och begränsande. För det 
första begränsas handlingsalternativen då vissa ageranden uppfattas som de enda 
möjliga, men samtidigt utgör de aktivitetsmönster och skapar möjligheter för ett 
visst agerande. Den formella organisationen betraktad som en institution möjliggör 
exempelvis kollektivt handlande för olika grupper av människor, det finns en form 
att bedriva sitt arbete i som är allmänt accepterad och erkänd.108 Vill någon arbeta 
för en bättre miljö kan han eller hon bygga upp en formell organisation efter givet 
mönster och alla vet vad en miljöorganisation sysslar med, hur den kommer att agera 
och varför vilket underlättar möjligheterna att nå fram med sitt budskap och nå sina 
mål. Institutioner ska heller inte ses som ett alternativ till aktörers handlande utan 
som något som förklarar detta.109 Om internationella regler ska utvecklas för att 
hantera gränsöverskridande miljöföroreningar skapar institutioner stabilitet och gör 
det möjligt att agera gemensamt då de skapar förutsägbarhet och minskar 
osäkerheten om hur andra kommer att bete sig.110 Strukturen på beslutsprocesser 
skapar själva förutsättningarna för hur beslutet fattas. En viktig struktur är hierarki. 
Dels i meningen att hierarkier skapar givna kanaler för kommunikation och 
uppgiftsfördelning, dels i meningen att de också bidrar till att skapa aktörerna. En 
position i en organisationsstruktur har givna uppförandekoder och handlingsmönster 
att falla in i och erhåller också från omgivningen givna bemötanden som formar 
aktörens identitet.111 

                                                 
106 Scott, Richard W. 1994 “Institutions and Organizations.Towards a Theoretical Synthesis” i 
Scott, Richard W. och Meyer, John W. (red.) 1994, Institutional Environments and Organizations, 
Structural Complexity and Individualism,Thousand Oaks: Sage, s. 60-68. 
107 Scott, Richard W. 1998, s. 133f. 
108 Meyer, John W., Boli, John och Thomas, George M. (1987) 1994, “Ontology and Rationalization 
in the Western Cultural Account” i Scott, Richard W., Meyer John W. 1994, s.15. 
109 Jepperson, Ronald L. 1991, s. 158. 
110 Meyer, John W., Boli, John och Thomas, George M. (1987) 1994. 
111 March, James G. 1994a, s.113. 
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Lämplighetslogik 

När en aktör ställs inför en beslutssituation kalkyleras från ett institutionellt 
perspektiv inte nyttan av att agera på ett visst sätt givet ett antal på förhand 
definierade ståndpunkter eller preferenser, utan istället sker handlandet enligt vad 
som brukar kallas lämplighetslogiken. Man ställer sig frågorna: vilken sorts situation 
är detta, vad är detta för en sorts organisation och vad skulle en organisation som 
den här göra i en situation som denna? Då olika sammanhang har olika normer för 
agerande är lämplighetslogiken en handlingslogik där det rätta avgörs av 
sammanhanget. Med lämplighetslogiken applicerad på beslutsprocesser får vi en 
teori om beslutsfattande som är mindre fokuserad på organisationers val och mer 
fokuserad på relationen till omgivningen. 

Associated with actors and identities are conceptions of appropriate 
actions, roles, routines and scripts. These conceptions are not simply 
anticipations or predictions but prescriptions of behaviour. They are 
conceptions not only of how actors will act but also of how they should 
act. (…) Normative rules exist in the expectations that others have for our 
behaviour; and they also often become internalised through socialization 
processes so that they exist in the expectations that we hold for our own 
behaviour, in our self identity.112 

Det betyder att aktörers beteende i beslutsprocesser ibland kan förklaras med att de 
följer etablerade handlingsmönster och normer i den beslutssituation de ingår i, 
snarare än att de gör strategiska val utifrån sina preferenser och nya situationer.113 I 
den här studien betraktas således de strategier som kan iakttas i form av 
särkopplingar eller anpassning som formade i en institutionaliserad värld där även 
osynliga i meningen förgivettagna regler styr vilka strategier som används och ses 
som möjliga. Det handlingsutrymme som finns för aktörerna ses som delvis styrt av 
institutioner i omgivningen vilket brukar benämnas bunden rationalitet och bidrar till 
att aktörer satisfierar snarare än söker efter den bästa möjliga lösningen.114  

                                                 
112 Scott, Richard W. 1994, s.63. 
113 John Elster beskriver det som att alla inom sig består av både den ekonomiska preferensföljande 
och den sociologiska regelföljande människan och att strategiskt agerande för att uppnå personlig 
nytta och att människor ibland med hjälp av sociala normer kan för sig själva rättfärdiga agerandet 
och få det att stämma bättre överens med den egna identiteten. Elster, John 1986 (1985) 
“Introduction” i Elster, John (red.) 1986, The Multiple Self, Cambridge: Cambridge University 
Press, s.25-28. 
114 March, James G. och Simon, Herbert A. 1958, Organizations. John Wiley & Sons, s. 139-141.  
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De regler en organisation förhåller sig till kan handla om formella regler där aktörer 
är tvungna att delta som när representanter från alla medlemsstater måste finnas på 
plats i en internationell förhandling för att ett beslut med enhällighet ska kunna 
fattas. Men det kan likaväl handla om etablerade föreställningar om att finnas på 
plats och utföra vissa handlingar, det vill säga om att passa in i en speciell roll som 
sammanganget kräver. Det förklarar varför aktörer ibland deltar i och följer vissa 
delar av en beslutsprocess fastän det skulle kunna tyckas att de borde ägna sina 
resurser åt annat. I sin studie av beslutsfattande i en privatskola i Danmark visar 
Sören Christensen att de beslut som aktörerna under mödosamma former kommit 
överens om därefter inte genomfördes.115 Det måste alltså ha funnits någon annan 
poäng med att ägna så mycket tid åt själva processen som man genom att blottlägga 
sociala strukturer måste finna. Christensen betonar till exempel vikten av den 
kontext som ett beslut behandlas inom och menar att detta ofta är betydligt viktigare 
än de olika förslag på lösningar som kan finnas till hands.116 Att undersöka 
närliggande sakfrågor, formella och informella strukturer i den internationella 
organisation som är aktuell blir då viktigt i den här undersökningen.  

Organisatorisk identitet 

Lämplighetslogiken innebär att aktörer gör vad som anses lämpligt i en viss situation 
och inte vad som nödvändigtvis är det mest funktionella eller tekniskt effektiva.117 
Vad som anses lämpligt avgörs av kontexten och den organisatoriska identiteten. 
Lämplighetslogiken har kritiserats för att, på samma sätt som konsekvenslogiken tar 
preferenser som formar agerandet för på förhand givna - inta samma position när det 
gäller identiteter.118 Men relationerna till omgivningen och de processer en 
organisation ingår i dagligen är en viktig komponent i studier med en sådan 
inriktning.119 Dessa relationer anses leda till en identifikation med andra 
organisationer på samma fält beroende på att det är svårt att skaffa sig kunskap om 

                                                 
115 Christensen, Søren 1982, “Decision Making and Socialization” i March, James G. och Olsen, 
Johan P. 1982, Ambiguity and Choice in Organizations, Oslo: Universitetsforlaget, s.380. 
116 Ibid s. 384. 
117 Christensen, Søren 1982, s.384. 
118 Goldmann, Kjell 2005, “Appropriateness and Consequences: The Logic of Neoinstitutionalism”, 
Governance, 18(1):35-52, s. 44. 
119 För en genomgång av de omvärldsinriktade teorifälten och en översikt över forskningen inom 
institutionell teori se Scott, Richard W. 1995, Institutions and Organizations, Thousand Oaks, 
Kalifornien Sage. 
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alternativ och konsekvenser. Därför försöker organisationer hitta mallar för sitt 
beslutsfattande.   

Thus a focus on rule-following behavior directs us to examine the 
institutional processes that generate and construct social identities and 
rational imageries that decision makers follow.120 

Detta gör att vi för att förstå aktörers beteende måste se till vilka institutionaliserade 
regler och föreställningar som finns i den kontext organisationen existerar i för att 
förstå varför den gör som den gör och hur dess identitet formas. En organisation 
strävar mot att vara den typ av aktör den identifierar sig med och uppfattar som 
korrekt och idén om vem man är leder till vissa handlingsmönster. Individer i en 
organisation agerar enligt den organisatoriska identetetn för att passa in i den 
rådande kulturen och de normativa idéerna om hur man bör bete sig.121 Identiteter 
ses här som något som formas i interaktion och genom deltagande i processer och 
därmed inte något på förhand givet. Sammanfattningsvis kan denna typ av 
beslutsfattande liknas vid regelföljande snarare än vid strategiskt handlande i strikt 
mening. Med regelföljande avses här en relativt bred definition som implicerar att 
det inte alltid handlar om viljestyrda processer utan om när individer känner igen en 
situation och agerar utifrån tidigare invanda mönster. Och även inom ramen för 
regelföljandet kan man tänka sig att valsituationer förekommer då olika 
konkurrerande regelverk kan bidra med olika handlingsmöjligheter.  

2.4 Situationen – identiteten - regeln 

Den här studien bygger på en applicering av två typer av omvärldsinriktade 
organisationsteorier på den nationella förvaltningens hantering av internationella 
beslutsprocesser. Idéer om legitimitet och strategiskt agerande i förhållande till 
omgivningens krav kombineras med förgivettaget följande av olika typer av regler 
som delvis kan begränsa vilka strategier som kan komma att användas. På så vis kan 
internationella beslutprocesser förstås som omgivningen med de krav den ställer på 
verksamheten och förvaltningens agerande kan förstås som format i och anpassat till 
denna situation. Detta är alltså de teorietiska perspektiv som de mer beskrivande 
governance-teorierna som behandlades i kapitel 1 ska kombineras med för att bättre 

                                                 
120 Xueguang, Zhou 1997, ”Rule Following and Decision Making” i Shapira, Zur (red.) 1997, 
Organizational Decision Making, Cambridge: Cambridge University Press, s. s.259. 
121 Hogg, Michael A. och Abrams, Dominic 1988, Social Identifications. A Social Psychology of 
Intergroup relations and Group Processes, London: Routledge. s. 157-160.  
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förstå de empiriska iakttagelserna när förvaltningen agerar i en internationell 
kontext. Governance-teorierna utgår från att gränserna mellan organisationer och 
nivåer och mellan överstatligt, mellanstatligt och nationellt utmanas av de 
transnationella relationer som uppstår i interaktionen när globala, internationella 
eller europeiska gemensamma regler ska skapas. Då den svenska förvaltningen 
deltar i den här typen av komplexa beslutsprocesser och i hög grad är invävda i 
sådana sammanhang blir ett perspektiv där organisationer ses som öppna och 
påverkade av sin omgivning nödvändigt och teorier om beslutsfattande kan hjälpa 
oss att förstå.  

Den första empiriska frågan som avhandlingen ska besvara blir den om vad som 
karaktäriserar de internationella beslutsprocesserna. Detta ska göras genom att 
undersöka hur de internationella beslutsprocesserna ser ut från svensk horisont, dels 
i termer av vilka regler och idéer som är viktiga i förvaltningens omgivning, dels i 
fråga om vilka organisationer och aktörer som är viktiga att förhålla sig till. Detta 
eftersom relationerna till omgivningen påverkar statens – och i det här fallet en del 
av staten, nämligen den svenska förvaltningens handlingsutrymme när den arbetar 
invävd i internationella sammanhang. Att beskriva det svenska agerandet blir sedan 
en komplettering till bilden av handlingsutrymmet. Där kommer frågor om vem som 
är involverad i arbetet, på vilka sätt förvaltningen deltar i de internationella 
beslutsprocesserna och hur gränsen mellan politik och förvaltning ser ut att tas upp.  

Vad är det här för en situation?  

De internationella beslutprocesserna som förvaltningen deltar i har ett antal 
karaktärsdrag som är viktiga att undersöka och förstå för att i sin tur kunna säga 
något om förvaltningen handlingsutrymme och agerande. Dessa processer utgör 
situationen som förvaltningens ska tolka och agera utifrån. En viktig fråga att titta på 
i det empiriska materialet är vilka andra organisationer som den svenska 
förvaltningen uppfattar som viktiga att förhålla sig till. Det kan handla om det egna 
departementets organisering eller riksdagen, men det kan även vara den 
internationella nivån i form av exempelvis EU-kommissionen, andra medlemsländer 
eller ett FN-organ som uppfattas som den huvudsakliga omgivningen. Den 
beskrivning som görs i de tre fallen utgår från den verklighet som aktörerna själva 
upplever oavsett om denna korresponderar med den formella ordningen. En 
organisation som fattar mängder av beslut dagligen, till exempel i förhandlingar av 
olika slag utarbetar rutiner och tumregler för de egna preferenserna och det egna 
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agerandet. Dessa normer blir till beslutsregler som används för att tolka situationer 
och forma agerandet. Beslutsfattande och handling sker därför ofta genom att rutiner 
aktiveras.  

Much of the behavior in an organization is specified by standard 
operating procedures, professional standards, cultural norms, and 
institutional structures linked to conceptions of identity.122 

Dessa rutiner behöver inte alltid svara mot de formella strukturer och regler som 
finns eftersom dessa inte alltid uppfattas som effektiva. Det kan få till följd att de 
organisationer som formellt har stor betydelse för förvaltningens arbete inte behöver 
ha det i praktiken. I det här sammanhanget innebär det att den politiska styrningen i 
form av regeringens och riksdagens styrning bara är ett av många krav som kan styra 
förvaltningens verksamhet och det måste därför bestämmas empiriskt vilka 
organisationer som uppfattas som betydelsefulla.  

De tre fallen är som nämndes tidigare valda för att de innefattar olika nivåer där 
beslut formas och där den svenska förvaltningen deltar. Det kan vara avgörande för 
handlingsutrymmet och förvaltningens organisering om besluten fattas inom ramen 
för EU, eller i en global internationell organisation där Sverige ibland kan agera 
ensamt och ibland ingår i en hårdare styrd EU-samordning. Men handlingsutrymmet 
kan när det gäller EU:s roll påverkas i olika riktningar. Dels kan möjligheten finnas 
att använda EU som en hävstång då Sveriges röst i internationella sammanhang kan 
bli mycket starkare tillsammans med övriga EU-länders. Dels finns möjligheten att 
Sverige och övriga EU-länder har olika prioriteringar och att Sverige därför inte kan 
driva de frågor man helst vill. De tre fallen som alla ligger inom olika 
sakfrågeområden och på olika nivåer nivå gör det möjligt att se vilken roll de olika 
internationella och nationella organisationerna har i förvaltningens omgivning. 
Relationerna till och i omgivningen kan på olika sätt påverka handlingsutrymmet för 
förvaltningen. Centrala frågor att besvara blir då vilka organisationer som är de 
viktiga regelskaparna inom de tre politikområdena? Finns det kopplingar mellan de 
olika organisationerna? Hur agerar Sverige gentemot de olika organisationerna i 
omgivningen?  

                                                 
122 March, James G. 1997, ”Understanding how decisions happen in organizations” i Shapira, Zur 
(red.) 1997, Organizational Decision Making, Cambridge: Cambridge University Press, s.17. 
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Vad är det här för en sorts organisation? 

Ett sätt att förstå och tolka beslutsfattande är att betrakta det i relation till 
meningsskapande. Aktörer försöker att tolka och förstå sin omgivning och de 
beslutsprocesser i vilka de ingår. Men detta sker inte i ett vakuum. Tidigare 
erfarenheter av liknande situationer, den egna identiteten och standardiserade 
handlingsmönster underlättar agerandet i nya situationer.123 Beslutsprocesser är då 
även tillfällen för att skapa förståelse för händelser, maktrelationer och att definiera 
mål och uppfattningar. Det är också ett tillfälle för aktörer att skapa sig identiteter. 
Beslutsfattare eller förhandlare lär sig att bli förhandlare genom att titta på andra i 
processen, observera deras beteende, få instruktioner och genom att lära sig att förstå 
och behärska en diskurs.124 Beslut kan då betraktas som ett sätt att skapa ordning och 
mening i en oklar värld snarare än att utifrån en ordnad värld fatta beslut.125 Även 
den ekonomiska människan ägnar sig åt meningsskapande och tolkar situationer, 
men för att förutsäga resultatet av olika typer av handlande och sina egna preferenser 
om dessa resultat, inte för att förändra sina preferenser. Valsituationen är tydligare 
bunden till den specifika situationen och det material som samlats in för att göra en 
bedömning av olika alternativ, än vad regelföljandet är. Där tänks samma typer av 
lösningar appliceras på nya problem vilket skapar en stabilisering av 
aktivitetsmönster. Medan valsituationen handlar om att kunna förutsäga agerande 
och resultat ägnar sig den regelföljande organisationen åt att tolka beslutssituationen 
utifrån förväntningar från omvärlden, historiska erfarenheter och den egna 
identiteten.126 

De tre empiriska fallen i den här undersökningen är olika i den meningen att de varit 
invävda i internationella sammanhang olika länge. Detta är något som kan påverka 
den svenska förvaltningens handlingsutrymme och organisering i hög grad. I den 
svenska statsförvaltningen finns till exempel etablerade formella rutiner för 
gemensam beredning av ärenden och för hur EU-relaterade frågor ska hanteras med 
hjälp av ett antal cirkulär med standardiserade rutiner.127 Ett beslutstillfälle behöver 
utifrån den använda teoretiska ansatsen inte ens vara medvetet och innehålla några 
                                                 
123 March, James G. 1994b, ”Understanding how decision happen in organizations” i Shapira Zur 
(red), 1994, Organizational Decision Making, Cambridge: Cambridge University Press, s. 17. 
124 March, James G. 1994a, s.190. 
125 Ibid, s.178. 
126 Zhou, Xueguang 1994, i Shapira Zur (red.) 1994, s. 259. 
127 Utrikesdepartementet 2003, Cirkulär med riktlinjer för handledning av EU-frågor. 
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val mellan olika handlingsalternativ utan istället ske per automatik. Graden av 
förgivettagenhet kan vidare tänkas öka över tiden. Att välja både nyligen och sedan 
länge internationaliserade områden gör att det finns möjlighet att se om det finns 
några skillnader i organiseringen. Aktörerna på ett område som nyligen vävts in i det 
internationella sammanhanget kanske ännu inte lärt sig hantera och leva upp till 
omgivningens krav i form av regler, strukturer och institutionaliserade 
föreställningar, medan de på ett politikområde som sedan länge varit invävt kanske 
präglas av andra identiteter, värderingar och handlingslogiker. Ytterligare en 
betydelsefull dimension är att det utifrån materialet kan föras en diskussion om de 
iakttagelser som görs handlar om barnsjukdomar och övergående fenomen eller om 
det handlar om beständiga sätt att hantera invävdheten.  

Vad gör en sådan organisation i en situation som denna? 

Beslutsprocessens struktur avgör vem som får delta, vem som måste delta och hur 
deltagandet ska se ut. Dessa regler kan vara formella nedskrivna regler, men likaväl 
informella och institutionaliserade. De bestämmer delvis var deltagarna är tvungna 
att lägga sina resurser på att delta då vissa fora kan vara obligatoriska eller tvärtom 
stängda. Vissa fora kan dock vara öppna fast sakna direkt relevans för beslutets 
utgång, men däremot utgöra en väg till att knyta kontakter och etablera allianser 
inför de fora där besluten verkligen formas. Ibland kan det vara symboliskt viktigt 
att finnas med vid ett för beslutet irrelevant möte för att visa upp sin goda vilja eller 
sitt intresse för frågan. Olika aktörer kan vidare ha olika krav på sig från sina 
respektive omgivningar, något som kan bidra till att öka fragmenteringen då 
beslutsprocessen kan befolkas av olika personer vid olika tillfällen. Men det som vid 
en första anblick kan se ut som märkliga prioriteringar givet en process formella 
struktur kan få sin förklaring om vi ser till dessa alternativa funktioner med att 
finnas på plats. Därför är det nödvändigt att empiriskt besvara frågor om dels hur 
den formella processen och organiseringen ser ut, dels vilken betydelse andra 
arrangemang kan ha. Vilka regler som blir viktiga att följa beror på hur den aktuella 
organisationen tolkar den situation som den befinner sig i och hur den egna 
identiteten förhåller sig till de olika regler som upplevs existera.  

På de tre områden som studeras här finns en omfattande reglering i form av tidigare 
nationell lagstiftning, internationella avtal och andra internationella organisationers 
regler och riktlinjer på såväl europeisk som global nivå. Det finns på samtliga 
områden ett antal reglerare vars regelverk kan utgöra utgångspunkter i förhandlingar 
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om nya regler på området även om dessa tas fram inom en annan internationell 
organisation. När EU ska ta fram ny lagstiftning på ett område kan till exempel 
redan existerande regler inom FN användas som förebild, men det kan likaväl bli 
någon annan internationell organisations regler som blir aktuella beroende på vilka 
organisationer som har en stark ställning på området. Dessutom finns inom de 
organisationer där dessa beslutsprocesser äger rum ett antal regler som styr 
deltagarnas beteende. Det är vidare intressant att se vilken typ av regler det är frågan 
om eftersom det är av betydelse för vem som kan komma att delta och bli 
betydelsefull i de olika processerna. Handlar det exempelvis om tekniskt 
komplicerade regler som kräver engagemang av experter inom respektive område 
kan detta påverka relationen mellan politiker och tjänstemän eftersom de senares 
informationsövertag kan tänkas öka under sådana förutsättningar. Fallen har här 
valts för att illustrera båda tekniska och mer värderingsbetonade frågor. En annan 
aspekt är huruvida det är frågan om mjuka eller hårda regler som ska skapas vilket 
också kan tänkas påverka förvaltningens handlingsutrymme och de krav den 
upplever från omgivningen. Ett tänkbart resultat är då att handlingsutrymmet kan 
vara större om det är frågan om mjuk lagstiftning som kanske inte upplevs som lika 
tvingande och av den anledningen inte tänks leda till några förändringar av den 
svenska politiken. Därför har fall med såväl mjuk som hård reglering valts ut för att 
kunna undersöka i vilken mån reglernas grad av tvång spelar någon roll.  

2. 5 Metodfrågor 

2.5.1 Fallstudier om internationellt arbetet  

De tre fallstudier inom områdena handels-, klimat-, och sysselsättningspolitik 
illustrerar förvaltningens agerande i tre olika internationaliserade beslutsprocesser.  
Detta är processer som resulterar i att de svenska medborgarna blir bundna av beslut 
som fattats och växt fram på en global eller europeisk nivå. Genom att studera vad 
som görs i praktiken är avsikten att få en bild av vad som uppfattas som möjligt eller 
genomförbart och en bild av vilket handlingsutrymme förvaltningen har. Att studera 
hur den internationaliserade förvaltningen arbetar är ett stort projekt. Vi har ungefär 
500128 myndigheter och därtill tio departement och en statsrådsberedning med 
sammanlagt tiotusentals tjänstemän, och det är förstås en omöjlighet att studera alla 
dessa. Och även att på det sättet få en begriplig bild av vad som sker. Genom att 

                                                 
128 Statskontoret 2005, Statsförvaltningens utveckling 1990-2005, 2005:32. 
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följa ett antal konkreta och begränsade fall kan vi istället få möjligheten att förstå 
innebörden av agerandet och hur olika delar samverkar till en helhet. Det handlar om 
en kvalitativ inriktning där fallstudier erbjuder ett tillvägagångssätt för att studera 
komplexa sociala fenomen som består av många variabler som är svåra att särskilja 
från företeelsen i sig, men som kan vara av stor betydelse för att förstå företeelsen i 
fråga. Kvalitativa fallstudier kan definieras som: ”En intensiv, helhetsinriktad 
beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse. Fallstudier är 
partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och förlitar sig i hög grad till induktiva 
resonemang när man hanterar mångfasetterade informationskällor”.129 Syftet med 
fallstudier kan ses som att ”man ska komma fram till en helhetsinriktad förståelse av 
de enheter man studerar och att man ska kunna utveckla generella teoretiska 
påståenden om regelbundenheter i den sociala strukturen och det sociala 
skeendet”.130 Avsikten är att göra en tolkande fallstudie för att utveckla begreppsliga 
kategorier för att belysa och diskutera vissa teoretiska förutsättningar.131  

Liksom de flesta kvalitativa fallstudier har undersökningen en i huvudsak induktiv 
ansats då det inte finns några på förhand definierade begränsningar av resultaten 
eller någon hypotes som ska testas. Istället är just iakttagelsen av relationer och 
fenomen i det empiriska materialet styrande för de generaliseringar och begrepp som 
kommer att behandlas.132 I denna ansats kan teorin ses som resultat av empirisk 
forskning, så kallad empiriskt grundad teori, även om forskningsprocessen i mitt fall 
liksom i de flesta andra fall innehåller element av både deduktion och induktion i 
olika faser.133 Detta växelspel som karaktäriserar metoden även i den här 
avhandlingen kan kallas för en abduktiv metod vilken kan definieras som: ”Ett (ofta 
överraskande) enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om 
det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan styrkas med nya 

                                                 
129 Merriam, Sharan B. 1998, Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur Lund, s.29. 
130 Becker, Howard S. 1968, ”Social observations and social case studies” i International 
Encyclopedia of the Social Sciences, 11, New York: Crowell i Merriam, Sharan 1998, s. 25.  
131 Ibid s. 25, Fallstudier kan användas på olika sätt och ha olika syften och det finns många olika 
indelningar och typologier. I Van Evera, Stephen 1997, Guide to Methods for Students of Political 
Science, Ithaca: Cornell University Press, delas olika typer av fallstudier in i följande kategorier: 
teoritestande, teorigenererande, fallförklarande och testning av förhållanden och beroenden och 
utifrån dessa något överlappande ryms den här undersökningen inom ramen för det teorigenerande 
syftet. 
132 Merriam, Sharan B. 1998, s. 33. 
133 Bryman, Alan och Bell, Emma 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber, s. 
25. 
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iakttagelser (nya fall). (…) Under processens gång utvecklas dels det empiriska 
tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas även teorin (det vill säga 
det övergripande mönstret).”134  

Den sociologiska inriktningen inom den nyinstitutionella teoribildningen som utgör 
den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten i den här studien efterlyser teorier på 
mellannivå och kan även ses som en reaktion mot stora generella teorier som inte 
kan förklara till exempel nationella skillnader i anpassning till nya förutsättningar, 
eftersom den institutionella omgivningen i varje enskilt fall inte behandlas.135 
Eftersom det är just processers betydelse för förvaltningens arbete passar en metod 
som bygger på kvalitativa fallstudier väl in för att uppnå studiens syfte. Fokus ligger 
i den här undersökningen på processen och inte på resultatet eller utfallet av ett visst 
politiskt beslut. Mitt intresse ligger alltså inte i att se huruvida Sverige lyckats 
påverka utvecklingen av regleringen på exempelvis klimatområdet. Inte heller 
intresserar jag mig för om den nya regleringen på detta område är bra eller dålig för 
miljön, eller om arbetslösheten minskar med anledning av genomförandet av EU:s 
sysselsättningsstrategi. När det gäller de utvalda beslutsprocesserna kommer ingen 
jämförelse i en något striktare mening att genomföras dem emellan. Däremot är 
fallen valda för att illustrera olika typer av internationaliserade processer i ett försök 
att fånga en bred bild av de förutsättningar förvaltningen har att arbeta efter. Således 
finns utrymme för att diskutera skillnader och likheter och deras betydelser för hur 
arbetat hanteras, men vi återkommer till detta i avsnittet om val av fall.  

En vanlig kritik av fallstudier handlar om att dessa beskriver enskilda händelser och 
att möjligheterna till generaliseringar därför är begränsade. Men tanken med att 
studera fall är inte här att studera de enskilda händelserna i sig, tanken med att följa 
processer är att kunna hitta de mekanismer som styr utvecklingen och som verkar i 
andra liknande processer. Med mekanismer avses här inte bara en enkel a leder till b 
definition utan även mer komplexa samband och relationer är relevanta. Den 
övergripande metoden kan karaktäriseras som en fyllig beskrivning av iakttagna 
fenomen för att genom utförliga täta beskrivningar av en process få tillgång till den 

                                                 
134 Sköldberg, Kaj och Alvesson, Mats 1994, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, Lund, Studentlitteratur, s. 42. 
135 Thelen, Kathleen och Steinmo, Sven 1992, “Historical institutionalism in comparative politics” i  
Steinmo, Sven, Thelen, Kahtleen och Longstreth, Frank (red.) 1992, : Structuring Politics. 
Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-
32. 



Kapitel 2 

 

60 

information som behövs för att göra teoretiska generaliseringar.136 Skillnaden mellan 
varians och processteorier ligger i att den förra typen besvarar frågor om varför 
något hände medan den andra som används här kan besvara frågor om hur något 
hände.137 Genom intervjuer med deltagarna där dessa fått beskriva sitt agerande och 
reflektera kring sitt deltagande, samt genom dokumentstudier och deltagande 
observation har jag försökt att detaljerat beskriva vad som ägde rum under de i tid 
avgränsade processerna. Att: “Penetrate deeply enough into detail to discover 
something more than detail” 138 är förstås det svåra, men utan nära studier och täta 
beskrivningar av händelseförlopp är det svårt att tänka sig att en förståelse för 
samband och mekanismer ska kunna erhållas. Generaliseringar kan sägas vara 
mindre viktiga om det är frågan om en mer beskrivande ansats men denna studie har 
förklarande ambitioner och måste därför hantera denna fråga mer noggrant. I en 
kvalitativ studie är statistisk generaliserbarhet inte det centrala utan istället är det 
generaliserbarhet utifrån teoretiska antaganden som är utgångspunkten. De betyder 
att valen av fall sker medvetet utifrån vissa teoretiska föreställningar och ofta efter 
att en klassificering gjorts av olika typer av fall.139  

Val av fall:  Handels- klimat- och sysselsättningsfrågor 

Det finns ett antal metodologiska frågor att ta ställning till i anslutning till valet av 
fall, bland annat rörande hur många och vilka som ska väljas. Det är nödvändigt att 
begränsa fallens omfattning och bestämma exakt vad som ska utgöra det analytiska 
objektet, annars riskerar det empiriska materialet att bli alltför brett och därmed 
kanske också irrelevant.  

De processer som studerats här har alla en tydlig avslutning – själva tillfället då 
beslutet fattats. Man skulle kunna gå vidare och studera hur implementeringen 

                                                 
136 Se exempelvis Van Evera Stephen, 1997, "What Are Case Studies? How Should They Be 
Performed?" i Van Evera Stephen, Guide to Methods for Students of Political Science, Ithaca: 
Cornell University Press eller Powell, Walter W., DiMaggio, Paul J. 1991, “Introduction” i Powell, 
Walter W. och DiMaggio, Paul J. (red.) 1991, The New Institutionalism in Organizational analysis, 
Chicago: Chicago Press eller Marcus, George E., 1998, Etnography through thick and thin, 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 
137 Scott, Richard W. 1995, s. 64f. 
138 Geertz, Clifford 1993 (1973), The Interpretation of Cultures. Selected essays, London: Fontana, 
s.313. 
139 Silverman, David 2001, Interpreting Qualitative Data – Methods for Analysing, Talk, Text and 
Interaction, London: Sage Publications, s. 250-252. 
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hanteras, eftersom det här kan finnas ett visst utrymme för förhandling och 
förändring av besluten i sig. Men eftersom det handlar om just kraven på de 
internationella beslutsarenorna faller implementeringen av besluten på nationell nivå 
utanför de processer som studeras här. När förvaltningen deltar i själva 
regelutvecklingen finns risken att gränsen mellan politik och förvaltning utmanas 
varför sådana fall utgör ett bra underlag för att diskutera förvaltningens roll i ett 
demokratiskt system. När beslutsprocesserna börjar är betydligt svårare att avgöra 
och i samtliga fall har jag försökt att följa frågorna från den tidpunkt då direkta 
förhandlingar startade på den internationella nivån.140 Arbetet med att få upp frågor 
på dagordningen kan sägas ingå i de internationella beslutsprocessernas krav på den 
nationella förvaltningen, men jag är intresserad av att fånga just det som är på sätt 
och vis oundvikliga krav, det vill säga beslut som kommer att fattas med säkerhet 
oavsett om medlemslandet Sverige velat det eller inte.  

De tre fallen skiljer sig från varandra i ett antal olika dimensioner valda för att 
generera teoretiskt relevanta data vilket behandlades i kapitel 2.141 
Sysselsättningsfrågorna är en nyligen internationaliserad fråga medan handels- och 
klimatpolitik behandlats på en internationell och europeisk nivå under längre tid. 
Vidare berörs här endast en europeisk nivå medan de två övriga fallen handlar om 
beslut som fattas på en global nivå. Tanken var att välja frågor som behandlas inom 
olika internationella organisationer av vilka EU är en sådan med vissa speciella 
förutsättningar. De övriga besluten fattas inom FN respektive WTO. En annan 
skillnad som var viktig vid urvalet var den om teknisk komplexitet. Det hävdas ofta 
att det i förhandlingar är viktigt att kunna hänvisa till sakkunskap och vetenskaplig 
expertis för att stärka sina argument, något som i sin tur kan öka det 
informationsövertag som tjänstemännen besitter i förhållande till de styrande 
politikerna. Klimatfrågorna har här ett mer tekniskt komplicerat innehåll än både 
handelsprocedurerna och sysselsättningsstrategin. Vidare har fall med såväl mjuk 
(sysselsättningsriktlinjerna) som hård (Kyoto och WTO) lagstiftning valts då det 
nationella handlingsutrymmet och möjligheterna till särkopplingar och andra sätt att 
hantera kraven från det internationella kan tänkas öka om det inte finns juridiskt 
bindande lagstiftning på spel. Fallen skiljer sig även åt i det att ett av fallen 

                                                 
140 I klimatfallet utgör de första partsförhandlingarna snarare en bakgrund till fallet och det tillfälle 
när Kyotoprotokollet började förhandlas för att kunna antas utgör istället startpunkten.  
141 Silverman, David 2001, s. 251. 
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(sysselsättningsriktlinjerna) innehåller nyligen internationaliserade frågor medan de 
övriga två sedan länge varit invävda. Eventuella förändringar av verksamheten över 
tid kan då fångas om socialisering och identifiering med de internationella 
sammanhangen kanske är något som sker över tid och först på sikt kan förändra 
arbetssätt och organisering. Tanken är emellertid inte att hålla en variabel konstant 
och jämföra mellan fallen utan att ge en bred beskrivning av hur olika på förhand 
definierade förutsättningar kan påverka hur verksamheten formas och bedrivs. De 
ontologiska antaganden som ligger till grund för en undersökning upplagd på att via 
variabelanalys fastställa vissa samband och förklaringar är svåra att förena med de 
undersökta processernas komplexa samband.142 Den tredje fallstudien (WTO) 
genomfördes efter att de två andra avslutats vilket är en fördel med en kvalitativ 
metod som tillåter stor flexibilitet och teorietisk följsamhet för att bättre förstå delar 
av de fenomen som dök upp under det att studien pågår.143 Framförallt var det 
aspekter av EU-medlemskapets betydelse som ytterligare behövde förtydligas. 

De tre empiriska kapitlen (4-6) är strukturerade på liknande sätt där läsaren får följa 
den svenska förvaltningen i en historia fram till att ett beslut fattas. Med begreppen 
Sverige och den svenska positionen menas genomgående i avhandlingen de aktörer 
som har i formellt uppdrag att företräda regeringens position. Exempelvis 
departementstjänstemän eller politiker, men även NGO:s om dessa agerar på 
uppdrag av regeringen och framför dess ståndpunkter. De tre fallen skiljer sig lite åt 
vad gäller närheten till empirin. Det beror på att det tredje fallet om WTO-
förhandlingarna innehåller ett antal deltagande observationer vilka genererat en 
annan typ av information och kännedom om händelserna. De olika fallen har också 
lite olika fokus för att få en så bred bild som möjligt. Det första fallet koncentrerar 
sig på EU-samordningen, det andra på den nationella samordningen och det tredje på 
deltagandet på den nationella nivån i beskrivningarna. Historierna uppvisade dock 
ändå, vilket läsaren kommer bli varse, stora likheter vilket behandlas i 
slutsatskapitlet. I stort har jag försökt att hålla mig till de emiska begreppen i 
berättelserna för att låta språket avspegla förvaltningens verklighet. Därför 
förekommer en del engelska och svengelska uttryck som kanske inte är att betrakta 
som grammatiskt eller språkligt korrekta. 

                                                 
142 Hall, Peter A. 2003, “Aligning ontology and methodology in comparative research” i Mahoney 
James och Rueschemeyers Dietrich (red.) 2003, Comparative Historical Analysis in the Social 
Sciences, Cambridge: Cambridge University Press, s.387. 
143 Silverman, David, s. 253, Bryman, Alan och Bell, Emma, 2005, s.300. 
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2.5.2 Materialinsamlingen och analysen 

Bengt Jacobssons och Göran Sundströms enkätstudie av den svenska förvaltningens 
EU-arbete användes som en förstudie i syfte att kunna göra ett bättre urval av fall, 
men också för att öka förkunskaperna kring vilka enheter den internationaliserade 
förvaltningen består av. På så vis kunde vad man kan kalla ”strong cases” av 
fenomenet internationalisering väljas.144 Har internationaliseringen betytt något är 
det alltså här vi kan se det. Och vill vi förstå hur den internationaliserade 
förvaltningen arbetar är det här vi ska titta och här vi kan förvänta oss att kunna få 
tydliga svar på våra frågor. De tre fallen ligger alla inom ramen för de internationella 
och europeiska segment som identifierades i Jacobssons och Sundströms 
enkätundersökning, det vill säga bland de enheter som angivit att de i mycket hög 
utsträckning berörs av EU. Man skulle dock kunna tänka sig att välja ett fall där 
förvaltningen inte var invävd i internationella sammanhang för att kunna göra 
jämförelser mellan hur de olika segmenten av staten arbetar. Men eftersom det 
saknas empiriska studier kring just det internationella segmentets arbetsformer och 
då syftet är att tänka teoretiskt kring detta, har det istället varit viktigt att samla in ett 
så brett empiriskt material om detta som möjligt. Dessutom utgör inte studien en 
”före och efter studie” i meningen att det ska ske en jämförelse mellan hur man 
arbetade före och efter internationaliseringen. Tanken är inte heller att jämföra med 
hur arbetet ser ut i de icke invävda delen av staten, utan att titta på hur just det 
internationaliserade delarna arbetar, något som är viktigt då det också visats sig att 
en allt större andel av enheterna inom statsförvaltningen kommit att bli berörda av 
EU eller andra internationella organisationer. 

I ett inledande skede utgjorde enkätstudien själva startskottet till den här 
undersökningen då resultaten, som pekade på en uppdelad förvaltning där endast 
vissa delar kommit att påverkas av EU-medlemskapet, gav upphov till frågor om vad 
denna invävdhet betydde för verksamheten. Hade man börjat jobba annorlunda? Hur 
organiserades verksamheten? Arbetade man annorlunda i jämförelse med resten av 
förvaltningen? Vad händer med insyn och ansvarsutkrävande? En första explorativ 
studie genomfördes på tre politikområden som låg inom det internationaliserade 
segmentet. Där studerades hur det nationella handlingsutrymmet förändrats för att ge 

                                                 
144 Yin, Robert K. 1993, “The role of theory in doing case studies” i Yin, Robert K. 1993, 
Applications of case study research, Newbury Park, Calif: Sage, s.12.   
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en bild av hur förutsättningarna för internationellt samarbete såg ut samt utveckla 
begreppsliga kategorier för en vidare analys.145  

Frågorna som det empiriska materialet ska behandla rör hur förvaltningen arbetar 
och vad det är som gör att den arbetar på detta sätt. Tanken är att fallen ska innehålla 
en förklaring av hur förvaltningen själv legitimerar sig. Vad anses viktigt? Hur 
viktiga är exempelvis kraven i form av politisk styrning?  

Intervjuer, deltagande observationer och dokument 

Till största del består det empiriska materialet av dokument och av intervjuer. 
Intervjuerna har genomförts företrädelsevis med tjänstemän från departement och 
myndigheter, men även representanter från intresseorganisationer, EU-
organisationer och arbetsmarknadens parter och andra aktörer som varit relevanta i 
respektive fall har tagits med. Men vi återkommer till intervjumaterialet strax. 
Utöver det har dokument i forma av propositioner, riksdagsprotokoll, interna 
ståndpunkts-PM, skriftlig dokumentation av muntliga anföranden och andra 
nedtecknade utsagor använts. Dokumenten är till övervägande del primärkällor och 
och offentliga dokument och det har därför varit nödvändigt att förhålla sig kritisk 
till dessa utsagor. Det finns en tendens att överbetona rationalitet och att beskriva det 
egna agerandet i termer av formella regler i denna typ av dokument. Men eftersom 
avsikten är att kartlägga hur olika typer av krav formar förvaltningens arbete är det 
av största vikt att tolka och reflektera kring vad innehållet i dokumenten säger om 
den omgivning och de föreställningar som de riktas till. 

Dessutom har ett antal deltagande observationer genomförts som möjliggjort 
trianguleringar och bättre förutsättningar att tolka intervjuerna. Metoden genererade 
detaljerade data och kombinerar de intervjuades berättelser med bilder av mötesrum 
och andra fysiska strukturer. De deltagande observationerna finns närmare beskrivna 
i respektive fallstudie, men består bland annat av att jag gavs möjlighet att i två 
dagar delta i ett förhandlingsmöte inom WTO i förhandlingsgruppen för förenklade 
handelsprocedurer, samt i den tillhörande EU-koordineringen. Denna typ av 
etnografisk metod som ofta används inom socialantropologin syftar till att på nära 
håll följa det fenomen man är intresserad av. Syftet är inte hypotestestande utan 
explorativt och som Geertz formulerat sig är forskaren: ”not in search of law, but in 

                                                 
145 Vifell, Åsa 2002, Enklaver i staten – internationaliseringen av den svenska statsförvaltningen, 
Score 2002:2. 
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search of meaning”146, det vill säga att förstå hur aktörerna själva uppfattar sin 
omvärld. Den närhet som forskaren får genom att själv sitta med i möten, äta luncher 
tillsammans med aktörerna och se det beteende som intervjupersonerna annars 
beskriver, och den förståelse detta genererar, är inget som intervjuer eller 
textanalyser kan uppnå.147 Utöver intervjuerna och deltagandet har ett stort antal 
kortare konversationer och frågor i form av kontakter på möten och liknande 
bidragit till min förståelse och kännedom om de olika processerna. Det har handlat 
om kortare samtal med exempelvis näringslivsföreträdare under Naturvårdsverkets 
klimatkonferens eller konversationer i korridorer på väg till en annan intervjuperson. 
Dessa finns redovisade i den mån de är direkt refererade och återfinns i 
referenslistan enbart med datumet för den aktuella tillställningen eller mötet.  

Anledningen till att huvuddelen av det empiriska materialet består av intervjuer är 
att detta till stor del är den enda källan för den typ av information som eftersökts. 
Det finns liten eller ingen dokumentation av vad som görs i förhandlingssituationer 
eller inför möten på de internationella beslutsarenorna. Det som finns att tillgå är 
skrivet material i form av ståndpunkts-PM eller instruktioner från den politiska 
ledningen och i vissa fall publicerade mötesanteckningar från förhandlingsgrupper. 
Detta är dock bara en liten del av vad som görs inför och under möten då det visat 
sig att mycket av förarbetet sker informellt och att allianser med andra aktörer inte 
görs via skriftliga dokument som sedan kan spåras. Det är heller inte säkert att de 
ståndpunkts-PM och annat som finns att tillgå i slutändan stämmer överens med vad 
regeringsföreträdarna säger i förhandlingarna eftersom dagordningen kan ändras 
snabbat och är beroende av tillfälligheter och många andra aktörers prioriteringar 
och agendor.148 Frågor som man snabbt måste ta ställning till kan komma upp på 
dagordningen och tid för att skriva PM kan saknas.  

Ett annat skäl till att intervjuer i många lägen är den enda informationskällan är att 
den information som eftersöks delvis handlar om den informella struktur som finns 
och som kan styra agerandet. En struktur som kan kartläggas genom att studera 
handlande och inom vilka ramar detta sker. Sammanfattningsvis kan man säga att 
endast en del av den styrning av förvaltningen som sker nationellt sker genom 
dokument – och att endast en del av handlandet finns dokumenterat. För att 

                                                 
146 Geertz, Clifford 1973, s. 5. 
147 Silverman, David 2001, s. 56. 
148 Jacobsson, Bengt 1999, s. 81ff. 
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kontrollera det empiriska materialets riktighet har jag använt mig av triangulering. 
Genom att dels ställa uttalanden mot varandra, dels genom andra typer av 
observationer såsom deltagande observationer på möten och i anslutning till 
intervjuer, hearings och andra besök har jämförelser mellan utsagor och verifiering 
av uttalanden kunnat göras. Dessutom har vissa typer av dokument och skriftliga 
utsagor kunnat användas på samma sätt. Genom att använda sig av flera 
kompletterande källor och metoder för att titta på det undersökta fenomenet ökar 
möjligheten att göra en god tolkning av den iakttagna processen.149 När det gäller 
intervjuutsagor och offentliga dokument är det viktigt att minnas att dessa inte alltid 
kan användas som sanningsutsagor utan kräver tolkning från forskarens sida. Genom 
att låta de intervjuade beskriva sitt agerande och den omgivning de upplever fås en 
bild av de krav som ställs på aktörerna i de sammanhang där de ingår.  

Intervjupersonerna 

De som är formellt berörda av de frågor jag velat studera är de myndigheter och 
departement som har frågorna inom sina politikområden. Urvalet av 
intervjupersoner har sedan skett på så vis att jag inlett med att söka upp den 
ansvarige sakhandläggaren antingen på departements- eller myndighetsnivå med 
ansvar för den fråga jag varit intresserad av att följa. Även EU-samordnare och 
internationella samordnare har funnits med i denna inledande intervjuomgång. 
Genom dessa första kontakter fick jag en bättre överblick över området och över 
vem som berördes och arbetade med frågorna. Därefter försökte jag att träffa ett 
stort antal av de som på nationell statlig nivå deltagit eller uttryckt önskemål om att 
delta i arbetet eller på andra sätt berörts av de studerade beslutsprocesserna. Såväl 
sådana som suttit centralt placerade som mer perifera personer har således tagits 
med när det gäller de statliga aktörerna. Utöver de statliga aktörerna har andra 
organisationer inom respektive politikområde såsom arbetsmarknadens parter och 
NGO:s inkluderats. Om man enbart valt att intervjua de som formellt har en central 
roll i processen finns risken att vissa viktiga delar av beskrivningen går förlorade. 
Det nyinstitutionella perspektivet inom organisationsteorin, som behandlats mer 
ingående i föregående avsnitt, öppnar ju upp för att sekventialitet och hierarki inte 
nödvändigtvis karaktäriserar en beslutsprocess, något som betyder att andra aktörer 
på andra nivåer kan vara relevanta att titta på. En tanke med att träffa även de som 

                                                 
149 Merriam, Sharan B. 1998, s. 85. 



Att delta i komplexa beslutsprocesser 

 

67

inte deltagit, men berörts är också att det finns skäl att tro att de ändå på olika sätt 
varit relevanta för att förstå hur processen gått till. Dels för att det kan handla om hur 
centrala aktörer agerat gentemot mer perifera som kanske sökt tillträde, men också 
för att en viktig del av den samordning som sker kan ske genom att aktörer på 
förhand inkorporerar vissa gruppers synpunkter och på så vis förankrar frågor och 
anteciperar motstånd.150 Genom att tala med de som befinner sig i periferin kan även 
en bild av var centrum för processen finns någonstans framträda. Vem som har 
inflytande och betraktas som styrande och dominerande kan i stor utsträckning 
klarläggas just av den som inte befinner sig där. 

Utöver de svenska deltagarna i processen som ju utgjorde det huvudsakliga 
studieobjektet givet undersökningens syfte gjordes intervjuer även med andra 
deltagare för att kartlägga hur själva processen sett ut på EU- nivån eller den 
internationella arenan. I dessa fall har i huvudsak aktörer på EU-nivå eller inom 
internationella organisationer intervjuats. samt några förvaltningstjänstemän från 
andra medlemsländer. Personer med en god överblick i sakfrågan samt med en god 
kännedom om den internationella organisationens uppgifter i förhållande till frågan 
har valts ut. I första hand har det handlat om personer på sekretariatet till de 
organisationer på den internationella nivån som varit centrala. Det har också funnits 
möjlighet att utföra triangulering i denna fas genom att fråga dessa aktörer om hur 
de svenska aktörerna agerat.151 Intervjuerna har i de flesta fall genomförts på 
respondentens arbetsrum eller i anslutning till detta. Intervjuerna har tagit mellan 45 
minuter och 3 timmar att genomföra.152  

När det gäller tillgängligheten har endast en tillfrågad avböjt att bli intervjuad och 
jag har inte utlovat någon anonymitet, förutom i den meningen att direkta citat med 
respondentens namn i anslutning till dessa inte kommer att förekomma. En 
förteckning över samtliga intervjuade återfinns i appendix 1. I texten refereras till IP 
som står för intervjuperson. Ett problem med tillgänglighet är om respondenterna, 

                                                 
150 Larsson, Torbjörn, 1986, s.153. 
151 Två andra studier som varit viktiga i denna del av datainsamlingen var Kerstin Jacobssons studie 
om Sverige och EES, Jacobsson, Kerstin 2005 samt Ingo Linsenmanns om den ekonomiska 
samordningen i EU, Linsenmann Ingo och Wessels, Wolfgang 2006, där alla författare generöst 
delat med sig av intervjumaterial.  
152 I princip alla har spelats in med en kassettbandspelare. Några (3) har dock genomförts i samband 
med luncher eller då bullernivån (1) varit så hög att någon bandupptagning inte varit möjlig att göra. 
Då har istället nedskrivna anteckningar utgjort dokumentationen. Vissa kompletteringar och 
klargöranden har skett via e-mail eller per telefon i efterhand. Intervjuerna har sedan transkriberats. 
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även om de gått med på att bli intervjuade inte alltid är villiga att svara öppet på de 
frågor som ställs. Det finns ofta en misstänksamhet mot den som kommer utifrån 
organisationen och det gäller för intervjuaren att bygga upp ett förtroende och att 
behålla det under undersökningens gång, speciellt om deltagande observationer 
också görs.153 Det handlar om att kontinuerligt arbeta för att skapa förtroende och 
trygghet i att lämna ifrån sig information till forskaren och i att man kommer att 
iaktta etiska regler och överenskommelser kring detta.154 Flertalet155 intervjuade har 
därför givits möjlighet att kommentera utkast till fallbeskrivningarna och på så vis 
kunde missförstånd och eventuella sakfel korrigeras och validiteten eller snarare 
trovärdigheten förbättras. Att applicera den kvantitativa forskningens 
bedömningskriterier om validitet och reliabilitet på kvalitativ forskning är inte 
oproblematiskt eftersom det i den kvalitativa forskningen inte alltid handlar om att 
komma fram till en enda sann bild av den sociala verkligheten.156 Därför har andra 
alternativa kriterier för kvalitativa undersökningar utvecklats.157 Dessa är 
trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten delas sedan in i fyra underkategorier vilka 
utgörs av för det första tillförlitlighet vilket motsvarar den interna validiteten och är 
något som kan uppfyllas genom att man precis som gjorts med materialet i denna 
undersökning, delger de personer vars sociala verklighet forskaren försökt att skildra 
sina resultat, en så kallad respondentvalidering.158 Den andra kategorin av 
trovärdigheten är överförbarhet vilket motsvarar extern validitet och erhålls genom 
täta beskrivningar vilka förser läsaren med en databas för att bedöma innehållet och 
den kontext som beskrivs. För det tredje motsvarar pålitlighet i sin tur reliabilitet och 
byggs upp genom att forskaren gör sin process tillgänglig och transparent – vilket 
detta metodavsnitt syftar till genom att noga redogöra för de olika delarna av 
materialinsamlingen. På samma sätt innehåller kapitel 7 och de analyser som görs 

                                                 
153 Horn, Rebecka 1996, “Negotiating research access to organizations” i The Psychologist, 
9(12):551-554. 
154 Lantz, Annika 1993, Intervjumetodik, Lund: Studentlitteratur. 
155 Då några av de intervjuade inte talar eller läser svenska har dessa inte kunnat läsa texterna och 
några personer har inte gått att nå. 
156 Bryman, Alan och Bell, Emma 2005, s. 306. 
157 Se till exempel Guba, Egon B. och Lincoln, Yvonna S. 1985, ”The Context of Emerging 
Paradigm Research” i Lincoln Yvonna S (red), 1985, Organization Theory and Inquiry: The 
Paradigm Revolution, Beverly Hills, Calif : Sage, Guba, Egon B. och Lincoln, Yvonna S. 1994, 
“Competing Pradigms in Qualitative Research” i Denzin, Norman K., Lincoln, Yvonna S. (red.) 
1994, Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Calif: Sage. 
158 Bryman, Alan och Bell, Emma 2005, s. 308f. 
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där beskrivningar av hur slutsatserna nåtts. Att styrka och bekräfta vilket motsvarar 
objektiviteten i en kvalitativ undersökning erhålls genom att författaren agerar i god 
tro och inte låter sina personliga värderingar påverka slutsatser och resultat. I 
samhällsvetenskaplig forskning finns ingen fullständig objektivitet men det måste gå 
att visa att man som forskare inte medvetet skapat någon skevhet i resultaten.159 

Kopplingen mellan teori och metod är naturligtvis central och utifrån det teoretiska 
perspektiv som valts följer också till stor del de metodologiska valen. Inom den 
sociologiska institutionalismen är just de täta beskrivningarna viktiga för att ge en 
fullständig bild av skeendet. Att på nära håll följa processer för att kunna kartlägga 
och beskriva det handlingsutrymme och de strategier för legitimering som de 
aktuella relationerna till organisationernas omgivning ger upphov till, är den 
huvudsakliga tillgången med perspektivet.  Osynliga strukturer blottläggs och man 
kan få en bild av vad aktörer gör men också ökad förståelse för varför aktörer gör 
som de gör. Aktörernas beskrivningar i intervjuerna är en del av den värld de 
beskriver och inte enbart objektiva bilder av denna. Det handlar alltså om att med 
hjälp av den valda teorin kunna se, men också förstå det som studeras. 160 

Frågorna 

Intervjuerna har haft formen av semistrukturerade samtal med vissa fasta, men 
mycket öppna frågor. Detta för att studien delvis är explorativ eftersom det inte finns 
några tidigare liknande studier att luta sig mot och eftersom det finns en begränsad 
empiri inom området.161 Genom öppna frågor samlas en större mängd empiri in 
vilket kan vara en fördel i sådana studier. Ytterligare skäl till att genomföra 
intervjuerna på ett sådant sätt är att det är fråga om elitintervjuer. Det finns en poäng 
med att lämna det öppet för respondenterna att resonera fritt, dels för att inte 
begränsa svarsalternativen till sådant som intervjuaren kan tänka ut, och dels för att 
undvika att respondenten känner sig ”skriven på näsan” då han eller hon tvingas 
välja mellan föreskrivna alternativ och därmed kan bli mindre benägen att tala fritt 

                                                 
159 Ibid. 
160 Fredrickson, George H. och Smith, Kevin B. 2003, ”Introduction - The Possibilities for Theory” 
i Fredrickson, George H., Smith, Kevin B. (red) 2003, The Public Administration Theory Primer,  
Westview Press s. 5. 
161Ehn, Peter 1998, Maktens administratörer – Ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn 
på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv, Avhandling i Statsvetenskap, Statsvetenskapliga 
institutionen Stockholms universitet, s. 38. 
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och öppenhjärtigt.162 Om respondenten får resonera mer fritt ökar också möjligheten 
att göra goda tolkningar av de svar som ges om man även har möjlighet att fånga in 
bakomliggande resonemang.163 

Eftersom sociala strukturer och ibland för respondenterna omedvetna mönster ska 
studeras är det forskarens uppgift att söka efter mönster och tolka uttalanden utifrån 
de teoretiska föreställningarna. Som tidigare behandlades i kapitel 2 finns skäl att 
anta att de starka normer om målrationalitet som råder i samhället gör att aktörer har 
en benägenhet att betona sådana kvaliteter i det egna handlandet vilket forskaren bör 
vara uppmärksam på. Aktörers beskrivningar behöver därför kompletteras med 
konkreta resonemang om hur beslutsprocessen såg ut och med andra aktörers 
beskrivningar. De svar jag fått under mina intervjuer har utgjort grunden för de 
analyser och begreppsliga kategorier som sedan skapats genom att många uttalanden 
och beskrivningar återkommit igen och igen genom de tre fallen trots de uppenbara 
olikheter de var valda för att representera. Genom intervjuer, dokumentstudier och 
deltagande observationer kan kontextuella hegemonier eller dominerande 
föreställningar fångas och beskrivas. 

Eget deltagande  

Som forskare löper man alltid risken att påverka den process som studeras på ett 
eller annat vis. Det kan handla om att själv vara eller ha varit anställd i den 
organisation som undersöks, om att genom intervjuer starta en process av 
självreflektion som gör respondenten medveten om sin position och leda till att 
denna förändrar den eller om att känna sig tvungen att rapportera brott man blir 

                                                 
162Aberbach, Joel D., Chesney, James D. och Rockman, Bert A. 1974 “Exploring elite attitudes: 
Some methodological lessons” i Political Methodology 2:1-27.  
163 Ibid, Ett problem som ofta anförs med intervjuer som inte följer en strikt mall är att olika 
intervjupersoner utsätts för olika stimuli vilket gör att materialet inte blir jämförbart. Två 
motargument kan då framföras varav det ena äger relevans i detta specifika fall. Det första handlar 
om att olika personer kan behöva olika sorters bemötande för att börja tala om det som är i fokus i 
undersökningen. Det andra och mer relevanta i detta fall handlar om att det inte är frågan om att 
producera en survey-undersökning där alla respondenter ska besvara samma frågor. Istället handlar 
det om att fånga in en process där olika aktörer deltagit på olika sätt och vid olika tidpunkter och 
därför är det inte möjligt att genomföra en undersökning med samma frågeformulär.  
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vittne till.164 En forskare kan tillföra den egna personen till den studerade processen 
många på många sätt, även om avsikten var att betrakta den på avstånd.  

Eftersom sysselsättningsfrågorna på EU-nivå var väldigt nya under studiens 
genomförande var deltagarna i processen mycket intresserade av vad forskningen 
hade att säga i frågan. Praktiker och forskare hade ett relativt stort utbyte där de 
senare deltog i de föregåendes konferenser och liknande. Den kritik som fanns om 
att de olika processerna på sysselsättningsområdet inte fungerade väl plockades upp 
av praktikerna som försökte åtgärda de påpekade problemen. Dessa nära kontakter 
mellan forskare och praktiker där också många forskare arbetat aktivt för att sprida 
sina resultat och söka påverka processen i en vad de uppfattar som ”bättre” riktning 
har dock inte handlat om just riktlinjebeslutet som varit mitt fokus utan snarare om 
politikområdet i stort. Jag har heller inte låtit respondenter eller andra praktiker ta 
del av min information eller studiens resultat innan det aktuella beslutet var fattat. 
Då processen med EU:s sysselsättningsriktlinjer var en tämligen komplicerad och 
för vissa aktörer sluten process där somliga saknade tillträde till de arenor där 
besluten fattades och diskuterades, var jag också vid flera tillfällen tvungen att 
avsluta intervjuer eller förändra deras innehåll då det var uppenbart att 
respondenterna inte visste hur beslutsprocessen såg ut eller vad som skedde i den. 
Detta var extra tydligt då jag som genom att ha träffat andra aktörer, satt inne med 
mer kunskap om processen själv fick ta emot frågor.  

Vi vet väldigt lite om hur den internationaliserade förvaltningen arbetar och om 
vilka demokratieffekter organiseringen får. Med hjälp av denna studie är 
förhoppningarna att öka den empiriska kunskapen inom området, men också att 
utveckla teoretiska resonemang kring effekter och sätt att hantera olika krav på 
verksamheten. Med andra ord att genom att i detalj studera enskilda processer 
noggrant kunna få en förståelse för de mekanismer som verkar och som kan ha 
generella implikationer.165 

                                                 
164 Merriam, Sharan B. 1998, s. 106-109, Garsten; Christina, 1994, Apple World. Core and 
Periphery in a Transnational Organizational Culture, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International, s. 34ff. 
165 Geertz, Clifford (19973) 1993, s.313. 
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2.6 Sammanfattning  

Handlingsutrymme och komplexa beslutsprocesser 

Det första syftet i avhandlingen handlar om hur den svenska förvaltningens 
handlingsutrymme ser ut i internationella sammanhang. De beslutsprocesser som 
förvaltningen ingår i är komplexa på flera plan. Dels innehåller de många olika typer 
av aktörer, dels sker de långt från Sverige i byråkratiskt komplicerade processer och 
organisationer och kan innehålla motstridiga frågor. För att kunna uppfylla syftet 
behöver vi teorier om beslutsfattande vilket presenterats här. Utgångspunkten är ett 
teoretiskt perspektiv där organisationer ses som öppna system där relationerna till 
omgivningen betonas. I omgivningen kan det finnas regler och normer som har 
betydelse för den egna verksamheten och då blir det viktigt att besvara frågor om 
hur omgivningen uppfattas och vilka krav som är viktiga att svara mot och på så sätt 
kartlägga vad invävdheten består i och hur den kan påverka handlingsutrymmet. 
Teorier om resursberoende och legitimitet där organisationer strategiskt försöker 
hantera omgivningens krav kombineras med idéer om förgivettagna 
handlingsmönster och regler som kan begränsa handlingsalternativ och möjliga 
strategier.  

Det empiriska materialet består av tre induktiva kvalitativa fallstudier av tre 
internationella beslutsprocesser. För den normativa demokratidiskussionen är 
förhållandena dock lite annorlunda eftersom frågan om hur organiseringen 
motsvarar en demokratisk ordning ska behandlas. I den delen av undersökningen 
handlar det istället om en deduktiv ansats där de teoretiska begreppen ska testas med 
hjälp av den insamlade och analyserade empirin. I princip alla undersökningar 
innehåller någon form av jämförelse. Om inte en jämförelse görs mellan olika fall så 
finns, om än inte alltid explicit, en jämförelse mellan den iakttagna verkligheten och 
en tänkt idealmodell.166 I denna undersökning är just en sådan jämförelse, eller 
diskussion i fokus eftersom studien ska avslutas med en utvecklad diskussion kring 
vilka effekter organiseringen av förvaltningens internationella arbete har för 
demokratin. De indikatorer eller empiriska frågor som beskrevs tidigare fungerar då 
som vägledning och den delen av undersökningen kan liknas vid en utvärdering. 
Men det handlar inte om att göra en mätning utifrån en graderad skala utan istället 

                                                 
166 Eckstein, Harry 1975, "Case Studies and Method in Political Science", i Greenstein Fred och 
Polsby Nelson (red.) 1975, Handbook of Political Science : Addison-Wesley, vol. 7. 
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om en utvecklad diskussion kring de begränsningar och möjligheter som finns att 
betrakta arbetet som demokratiskt. I nästa kapitel ska vi därför titta närmare på det 
teoretiska begreppet demokrati och hur vi kan uttala oss om hur väl den svenska 
förvaltningen kan sägas leva upp till sådana – från en teoretisk modell härledda krav. 





3.Hur mycket demokrati och vilken sort? 

3.1 Demokrati och organisering 

Många krav på verksamheten 

I demokratiutredningens betänkande från år 2000 står det att: ”Demokratiska 
institutioner är mer eller mindre bräckliga och kräver därför oavbruten uppsikt och 
omvårdnad”.167 I ljuset av EU-medlemskapet, Sveriges aktiva deltagande i en mängd 
internationella organisationer, en hög grad av samverkan med privata aktörer och 
mer nätverksliknande arbetsformer som diskuterades i föregående kapitel, är det 
dags att fundera närmare på vad detta betyder för demokratin. Avhandlingens första 
delsyfte handlar om förvaltningens former, och olika organisationsformer ger olika 
förutsättningar för att verksamhet ska kunna bedrivas på ett sätt som kan anses 
demokratiskt. Och hur väl lever då den svenska internationaliserade förvaltningens 
arbete upp till olika demokratiska krav? Att besvara den frågan är avhandlingens 
andra delsyfte. I det här kapitlet ska ett antal kriterier för att strukturera diskussionen 
kring demokratieffekterna av internationaliseringen av förvaltningen behandlas. 
Dessa kriterier kommer sedan att användas i analysen av de tre empiriska fallen, 
vilket sker främst i kapitel 8. Motivet är dels att se vilka effekter 
internationaliseringen har för den nationella demokratin, dels att bättre förstå vilken 
typ av demokratisk organisering som förekommer.  

När arbetet inom den internationaliserade förvaltningen organiseras görs detta i en 
kontext där en mängd krav ställs på verksamheten och inte bara sådana som har med 
demokrati att göra. Om det finns flera starka krav på verksamheten kan det hända att 
andra normer än de demokratiska slår igenom och prioriteras i arbetet.168 
Exempelvis kan krav från enskilda starka intressegrupper som uppmärksammar 
                                                 
167 SOU 2000:1, Demokratiutredningens betänkande, s.15. 
168 I föregående kapitel behandlades frågan om att kravet på att framstå som en rationell aktör kan 
göra att en organisering som inte är effektiv eller ändamålsenlig för verksamheten införs och 
anammas. Vad som läggs in i begreppet effektiv kan dock variera starkt beroende på vilken typ av 
organisation det är frågan om. Handlar det om ett företag kan produktionen missgynnas och 
lönsamheten sjunka på grund av att en ineffektiv, men normativt understödd organisationsform 
väljs. När det gäller den svenska statsförvaltningen kan den sägas vara ineffektiv om arbetet är 
organiserat på ett sådant sätt att systemet inte förmår leverera det som utlovats. Men då 
förvaltningen ingår i ett demokratiskt system måste dessutom besluten som levereras tillkomma på 
ett demokratiskt sätt för att systemet ska betraktas som effektivt givet dess mål. 
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vissa frågor tvinga fram reaktioner som inte stöds av en majoritet av medborgarna då 
lobbyverksamhet och aktivism ibland kan bli viktiga styrsignaler för 
förvaltningen.169 Även andra faktorer som ett högt tempo och ombytlighet i 
internationella förhandlingar riskerar att göra att andra värden än de demokratiska 
får företräde.170 Detta eftersom sådana förutsättningar i sin tur kan innebära att 
förvaltningen inte har möjlighet att konsultera alla berörda och bereda frågan vilket 
betyder att demokrativärdena nedprioriteras. Men effektivitet är samtidigt en viktig 
del av ett demokratiskt system eftersom den bidrar till demokratin genom 
fungerande strukturer och system för att genomföra de beslut som fattas. För utan 
någon form av output för att använda Fritz Sharpfs terminologi från hans analys av 
EU:s legitimitets- och genomförandeproblem, är det svårt att se någon anledning till 
att lägga någon möda på att fatta beslut på demokratisk väg.171 Dessutom kan 
minoritetsgrupper tänkas blockera det demokratiska beslutsfattandet genom 
överdrivna krav på konsultation som försenar och förhindrar systemet, och 
effektivitet kan då bli ett sätt att säkerställa demokratiskt beslutsfattande. Relationen 
mellan effektivitet och demokrati kan med andra ord inte enbart beskrivas som 
konkurrens mellan två värden. 

Avsikten i den här studien är inte att bedöma demokratin i de internationella 
organisationerna eller de internationella beslutsprocesserna som sådana. Staters 
begränsade framgång att hantera gränsöverskridande problem av olika slag har 
bidragit till en diskussion om kosmopolitiskt medborgarskap och system med global 
organisering där staters demokratiproblem kanske snarast kan lösas på global nivå. 
Detta är emellertid inte en studie om möjligheter och svårigheter för en sådan global 
demokrati och frågan om de demokratiproblem som uppstår i samband med 
internationaliseringen bäst kan lösas på global nivå eller inte kommer inte att 
behandlas här.172 

                                                 
169 Wood, Dan B. och Waterman, Richard W. 1994, Bureaucratic Dynamics. The Role of 
Bureaucracy in a Democracy, Boulder: Westview, s.81. 
170 Jacobsson, Bengt 1997; Ekengren, Magnus 1998. 
171 Scharpf, Fritz 1999, Governing in Europe. Effective and Democratic?, Oxford: Oxford 
University Press s.10ff. 
172 För en sådan diskussion se exempelvis Held, David 1995, Democracy and the Global Order, 
From the Modern State to Global Governance, Cambridge: Polity Press, Habermas, Jürgen 2000, 
The Postnational Constellation. Political Essays, Cambridge: Polity Press. 



Hur mycket demokrati och vilken sort? 

 

77

Möjligheten finns alltså att en mängd olika krav styr förvaltningens arbete på den 
internationella arenan, och att dessa ibland står i konflikt med de demokratiska 
värden som förvaltningen har att leva upp till. Syftet med detta kapitel är att arbeta 
fram ett antal kriterier att använda i diskussionen om demokratin i den 
internationaliserade förvaltningen. Även hur operationaliseringen av dessa kriterier 
ska gå till i undersökningen kommer att klargöras. Det vill säga, vad behöver vi se i 
empirin för att de olika demokratikriterierna ska kunna anses uppfyllda? En 
distinktion som är viktig att ha här relaterar till kapitel 2, som behandlade begreppet 
legitimitet mer ingående. I kapitel 3 och 8 handlar det om huruvida organiseringen 
av verksamheten i förvaltningen kan anses vara demokratiskt legitim utifrån dessa 
teorier eller inte. Huruvida legitimiteten uppfylls är i dessa kapitel inte en fråga om 
hur organiseringen förhåller sig till olika kontexter i den empiriska världen, utan hur 
den förhåller sig till vissa teoretiska antaganden.  

Olika typer av begränsningar 

Förvaltningen kan styras även av andra saker än den politiska vilja som förmedlas 
genom de folkvalda, och tankar om demokrati utgör endast en liten del av en större 
idéstruktur. Andra idéer kan stödja, konkurrera eller vara neutrala i förhållande till 
demokratin.173 Exempelvis kan krav på rationalitet eller effektivitet strida mot 
demokratins principer eftersom de kommer från skilda tankesystem och därför kan 
ge upphov till motsägelser hos den organisation som ska hantera båda typerna.174 
Dessa olika system ingår också som meningsskapande struktur och utgör grunden 
och förklaringen till organisationers dagliga handlande. De gör också verksamheten 
begriplig för de enskilda individerna som tolkar händelser och agerar utifrån dessa 
strukturer. Med konkurrerande värden menas sådana som prioriteras istället för 
demokrati, och kanske också på bekostnad av demokrati. Men hur kan vi då vara 
säkra på att det vi ser prioriteras istället för demokrati verkligen inte har någon 
koppling dit utan står i konflikt med demokrati? Vissa värden verkar ju snarast 
kunna ses som bonusvärden och något som demokrati också kan generera. 
Exempelvis kan en process som uppfyller den deliberativa demokratins krav bidra 
till att generera nya handlingsalternativ som var bättre än de som fanns innan.175 
Olika saker kan tänkas hindra demokrativärdena att slå igenom och Saward 

                                                 
173 Lundqvist, Lennart 1991, s. 77. 
174 Ibid s. 77f. 
175 Elster, Jon (red.) 1998, Deliberative Democracy, Cambridge: Cambridge University Press. 
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kategoriserar begränsningarna i fyra olika typer som kort ska beskrivas. 176 Dessa är 
naturliga, systemspecifika, pragmatiska och moraliska begränsningar  

Naturliga begränsningar är sådana som är oundvikliga och utanför kontroll för 
aktörerna inom systemet. Det kan till exempel handla om det faktum att det alltid 
råder en tidsförskjutning mellan beslut och implementering eftersom detta omöjligt 
kan ske i samma stund. Man kan jämföra den här typen av begränsningar med vad 
som inom den nyinstitutionella teoribildningen brukar kallas tekniska krav.177 Dessa 
kan bestå i krav på en viss typ av system för ärendehantering eller liknande som 
organisationen i fråga måste införa. Uppdelningen mellan teknisk och institutionell 
omgivning är emellertid inte helt oomstridd och man kan även se dessa tekniska 
krav som socialt konstruerade. Jag utgår dock ifrån att det finns en viss distinktion 
mellan de olika typerna av krav som är meningsfull för diskussionen kring hur 
kraven kan hanteras samt att de naturliga begränsningarna för demokratin kan 
förstås på samma sätt som dessa tekniska krav.  

Den andra typen av begränsningar är de systemspecifika (systemic constraints) vilka 
är begränsningar som funnits under lång tid och ingår som del i de kulturella eller 
institutionella dragen hos ett politiskt system eller en organisation. Dessa kan dock 
förändras över tid och också komma att omtolkas. Men de betraktas som fasta 
eftersom de är givna vid en viss given tidpunkt. För att betraktas som krav på en 
organisation måste de emellertid uppfattas som något man måste förhålla sig till.  
Dessa typer av krav kan liknas vid det som i kapitel 2 omnämndes som 
institutionaliserade krav. 

Den tredje typen av begränsningar kallar Saward pragmatiska begränsningar och 
dessa handlar om existerande avvägningar som gjorts i förhållande till de 
systemspecifika och naturliga begränsningar som finns. Med andra ord de 
prioriteringar och vägval som gjorts utifrån de begränsningar aktörerna ser, vare sig 
dessa sedan är tekniska eller institutionaliserade sociala begränsningar. Dessa val har 
gjorts av organisationerna för att upprätthålla stabilitet, förutsägbarhet och sådant 
som gör att man kan fortsätta verksamheten. Med organisationsteoretisk terminologi 
har valen gjorts för att skapa legitimitet gentemot omgivningen som ställer ett antal 
krav på hur organisationen ska se ut och agera. Den sista kategorin, moraliska 
begränsningar, handlar om nuvarande tolkningar av de systemspecifika 
                                                 
176 Saward, Michael, 1998, The Terms of Democracy, Cornwall: Polity Press, s. 144. 
177 Scott, Richard W. 1998, s.131ff. 
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begränsningarna – sådant som gäller i dessa samhällen enbart men inte delas av 
andra. Det kan handla om religiösa aspekter eller om en stark tolkning av individuell 
frihet som kommer i konflikt med demokratin. 

Det är med andra ord två nivåer på begränsningar, den ena handlar om de krav som 
kommer från organisationens omgivning, i det här fallet på det politiska systemet 
den svenska staten. Dessa krav uppträder i form av förgivettagna tekniska eller 
institutionella föreställningar om hur organisationen ska se ut och agera. Den andra 
nivån, eller det andra sättet på vilka begränsningar kan uppstå är genom det sätt 
dessa krav tolkas och hanteras, men även tolkningarna kan vara institutionaliserade 
och tröga till sin karaktär. Själva sättet verksamheten organiseras på kan ge upphov 
till ett antal begränsningar av demokrativärden, men kanske även till förbättringar 
och prioriteringar av sådana värden. 

Förvaltningspolitiken som pragmatiska avvägning 

Utöver det direkta arbetet med internationella beslutsprocesser som kan ge upphov 
till demokratibegränsningar, finns den svenska förvaltningspolitiken som kan 
betraktas som en del av de pragmatiska avvägningarna. Dessa kan i sin tur ge 
upphov till såväl begräsningar som möjligheter för en demorkatisk organisering. 
Den statliga förvaltningspolitiken kan sägas bedrivas och utformas på lite olika 
platser, men de utredningar som kommit under de senare åren, det vill säga under 
tiden eller strax innan de beslutsprocesser som här studerats ägt rum, kan utgöra ett 
lämpligt ställe att börja. 1993 kom en offentlig utredning som under ett års tid tittat 
på vilka konsekvenser ett svenskt EG-medlemskap skulle kunna få för den nationella 
förvaltningen.178 Under 2000-talet genomfördes en stor satsning för att höja 
medborgarnas kunskap om och engagemang för EU. EU 2004-kommittén tillsattes 
2001 för att ”stimulera en bred offentlig debatt om Europeiska unionen och särskilt 
inför den kommande regeringskonferensen, bidra till att öka kunskapen hos 
allmänheten om aktuella frågeställningar kring EU:s utveckling (…) ”179 Den 
slutgiltiga rapporten om kommitténs arbete kom ut 2004 i en SOU heter ”Sluta 
strunta i EU”.  

                                                 
178 SOU 1993:8, Statsförvaltningen och EG.  
179 Dir. 2001:35, Kommitté för debatt om Europeiska unionens utveckling och framtid inför 2004 
års regeringskonferens. 
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Ett antal utredningar har gjorts med anledning av det svenska EU-medlemskapet. 
Flera av dessa har inhämtat forskningsresultat och det gäller bland annat 
demokratiutredningen. Bengt Jacobsson författade utredningen ”Europa och staten” 
och i Statskontorets utvärdering av Sveriges första fem år i EU bidrog Göran 
Sundström med fallstudier om hur olika politikområden påverkats av EU-
medlemskapet.180 Slutsatserna bestod bland annat i att svenska ståndpunkter 
efterfrågades i hög grad och att europeiseringen därför delvis förstärkte betydelsen 
av den svenska nivån. En ökad invävdhet i EU-sammanhang ansågs vidare leda till 
att den svenska statens organisationer blev delaktiga i transnationella nätverk vilket 
kunde ställa nya krav på verksamheten. Statskontoret utkom med rapporten ”Sverige 
i världen - en utvärdering av svenskt deltagande i några internationella 
mellanstatliga organisationer” där deltagandet i OECD, Nordiska ministerrådet, 
Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), FN:s kontor för de mänskliga rättigheterna 
samt FN:s befolkningsfond (UNFPA) undersöktes.181 Rapporten slutade i ett antal 
förslag om hur arbetet kan förbättras eftersom utredningen visat att det svenska 
agerandet inte varit optimalt. De nya krav som identifierades av utredningen var 
bland annat att samordningen behövde öka mellan politikområden, då många 
internationella organisationer hanterar sektorsövergripande frågor och då det anses 
nödvändigt att inför förhandlingar och andra ageranden på dessa arenor definiera en 
svensk hållning eller ståndpunkt. De kanaler och strategier för inflytande som 
Statskontorets rapport identifierade utifrån sina intervjuer var en god alliansförmåga, 
styrelsearbete i internationella organisationer, budgetstyrning samt direkta kontakter 
med organisationerna. Ett av statskontorets förslag om hur det svenska inflytandet 
skulle stärkas handlade om att i större utsträckning använda budgetstyrningen som 
ett instrument. Många medlemsstater i internationella organisationer ger sina bidrag 
till budgeten tillsammans med villkor och tydligt formulerade krav på hur man vill 
att verksamheten ska bedrivas. Motståndet mot detta bland de som arbetar med 
exempelvis FN-frågor har dock i andra studier visat sig vara stort. Man anser inte att 
detta sätt att arbeta är trovärdigt och ger ett gott förtroende i framtida 
förhandlingar.182Statskontoret ville förbättra rekryteringen av svenskar till 
internationella organisationer, något som gjordes även då men inte i tillräckligt stor 

                                                 
180 Jacobsson, Bengt 1997, Statskontoret 2000:20, Fem år i EU. 
181 Statskontoret 2000:6 Sverige i världen - en utvärdering av svenskt deltagande i några 
internationella mellanstatliga organisationer. 
182 Vifell, Åsa 2000. 
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utsträckning enligt många av de som intervjuades i utredningen. Man betonar också 
att utifrån de fallstudier som gjorts av UD - Utrikespdepartementets och Sidas 
samverkan bör Sida delta mer i beredningsfasen och inte bara i samordningen. 
Myndighetens kompetens behöver tas tillvara bättre menar Statskontoret.  

Den svenska demokratiutredningen hade som huvuduppdrag att göra en ”politisk 
värdering av den rörelseriktning som utmärker den svenska folkstyrelsen”.183 Där 
konstateras att en av svagheterna med den svenska demokratiutvecklingen varit ”att 
det saknats principiella politiska ställningstaganden”. Man argumenterar också för 
en bestämd demokratipolitik eftersom man menar att utvecklingen ”är inte ostyrbar” 
utan påverkas av den politiska viljan. De problem som identifieras är först och 
främst en utmaning av de parlamentariska församlingarnas betydelse där andra 
aktörers deltagande i kombination med en förskjutning av makt till den exekutiva 
makten, gjort att de folkvalda församlingarnas inflytande begränsas. Dessutom har 
en alltmer komplex värld där den svenska staten inordnas i internationella och 
europeiska beslutsapparater gjort politiken oöverskådlig för medborgarna på flera 
sätt. Detta anses ha lett till oklara ansvarsförhållanden och svårigheter att veta vem 
som har ansvaret för olika typer av beslut. Det myckna nätverkandet anses också ha 
gjort makten ansiktslös – det är oklart vem som är makthavare men också när och 
var. De förslag till insatser som finns för att stärka den svenska demokratin är bland 
annat att på ett antal olika sätt öka medborgarnas aktiva deltagande i det politiska 
systemet.184 Med andra ord kan de förslag som ges karaktäriseras som 
deltagardemokratiska. Men hur är det då med förvaltningens arbete och vad har 
gjorts för att hantera dessa problem? Den förda förvaltningspolitiken kan mycket väl 
vara ett av kraven som formar förvaltningen, men detta är en empirisk fråga.  

En teori om förvaltning är en teori om politik  

Förvaltningens uppgifter är viktiga för förverkligandet av folkviljan, för 
genomförandet av resursomfördelningar och för det som vi menar när vi pratar om 
politik.185 Förvaltningen påverkar relationen mellan politikerna och folket, men 
också mellan den nationella, regionala och lokala nivån inom det politiska systemet 

                                                 
183 Dir. 1997:101 Utredning om folkstyret i Sverige inför 2000-talet. 
184 SOU 2000:1 En uthållig demokrati. 
185 Gaus, Johan M. 1950, ”Trends in the Theory of Public administration” i Public Administration 
Review, Burke, John P. Bureaucratic Responsibility 1986, London: Johns Hopkins University Press, 
10(3):161-69. 
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och därför måste en teori om politiska institutioner och organisationer innehålla en 
förståelse för hur förvaltningen formar politiska möjligheter och resultat.186 Den 
centrala utgångspunkten för den här undersökningen är att organisering handlar om 
makt och det är också detta som motiverar studien.187 En sådan utgångspunkt kan ge 
upphov till diskussioner om hur den politiska processen ser ut, vilka aktörer som 
deltar i den och hur relationerna mellan dessa ser ut. Att studera förvaltningens 
arbete är då ett sätt att närma sig sådana frågor. 

Utöver den organisationsteori som presenterades i kapitel 2 behövs teorier för att 
hantera frågor om makt i organisationer. Charles Perrow menar i sin översikt av 
organisationsforskningens framväxt att många forskare som Perrow uppfattar har 
kommit långt i förståelsen av organisationer och då framförallt offentliga sådana, 
inte tar steget ut och säger något om konsekvenserna av upptäckterna.  

It is perhaps ironic that those who appear to understand the devil best – 
theorists such as Herbert Simon and James March – are the least 
concerned in their writings with liberal values, goals and responsiveness, 
while those most concerned are the least likely to recognize the devil in 
his consummate disguises. 188 

I en studie av politiska organisationer går det inte att stanna vid en beskrivning utan 
att säga något om vad som sker med makten. Den här undersökningen kan ses som 
ett försök att gå längre och utifrån hur organisationer tycks fungera enligt de 
empiriska iakttagelserna, fundera på vad som händer med makt, inflytande och andra 
för demokratin centrala förhållanden. Avhandlingen är ett försök att kombinera 
empiriska studier (hur arbetar den internationaliserade förvaltningen?) med 
normativa frågor (är formerna för den internationaliserade förvaltningens arbete 
demokratiskt legitima?) Det här är två typer av forskning som alltför sällan möts.189  

                                                 
186 Kettl, Donald F. 2000, The Transformation of Governance. Public Administration for Twenty-
first Century America, Baltimore : Johns Hopkins University Press,  s. 48. 
187 Jfr Lundqvist, Lennart 1991a. 
188 Perrow, Charles 1986, Complex organizations. A Critical Essay, New York: McGraw-Hill, 
s.177. 
189Gilljam, Mikael och Hermansson, Jörgen 2003, ”Demokratins ideal möter verkligheten” i 
Gilljam, Mikael och Hermansson, Jörgen (red.) 2003, Demokratins mekanismer, Malmö: Liber, s.11 
men se exempelvis Burke, John P. 1986, Lundqvist, Lennart 1991b, ”Demokrati och förvaltning” i 
Olsen, Johan P. 1991, Svensk demokrati i förändring. Stockholm: Carlssons; Premfors, Rune 2000, 
Den starka demokratin, Stockholm: Atlas 



Hur mycket demokrati och vilken sort? 

 

83

Dessutom ger ett sådant upplägg utrymme för att låta förklarande teorier och 
normativ demokratiteori befrukta varandra vilket inte heller är så vanligt i 
förvaltningsforskningen.   

This is unfortunate, partly because speculation about what ought to be is 
likely to be more useful when informed by relevant knowledge of what is 
feasible, and partly because explanatory theory easily becomes too banal 
and method-driven when isolated from the pressing normative concerns 
that have fuelled worldwide interest in democracy in recent decades.190 

Relationen mellan empirisk forskning och normativ teori är omdiskuterad men jag 
ansluter mig till de som utgår från att den normativa teorin kan utvecklas med hjälp 
av empiriska studier. Analyser av empiriska studier av just deliberation i politiska 
fora visar exempelvis att dessa kan bidra med en ny teoretisk kategori för öppenhet 
som gör det möjligt att bättre förstå förutsättningarna för kommunikativ 
rationalitet.191 När det gäller förvaltningens roll i en demokrati utgår de normativa 
analyserna ofta från dess roll som genomförare av politiska beslut, men i praktiken 
har förvaltningen också andra uppgifter. Således behöver de normativa analyserna 
kompletteras med verktyg för att göra demokratibedömningar som utgår från 
förvaltningens faktiska roll och inte enbart dess teoretiska.  

But philosophers must always remember that ’ought implies can’. 
Moralizing can only sensibly occur within the limits of what empirically 
can and cannot be done.192 

På så vis kan den empiriska forskningen även bidra genom att peka på luckor i den 
normativa teorins förståelse av sociala fenomen.  

3.2 Förvaltningen i det politiska systemet 

Förvaltningsforskning  

I den här studien kommer den politiska styrningen att betraktas som ett av flera krav 
som kan komma att påverka formerna för förvaltningens arbete. Huruvida detta är 
ett viktigt krav eller inte betraktas dock som en empirisk fråga. Men det är en central 

                                                 
190 Shapiro, Ian 2003, The State of Democratic Theory, Princeton: Princeton University Press, s.2. 
191 Chambers, Simone 2005, “Measuring Publicity’s Effect. Reconciling Empirical Research and 
Normative Theory” i Acta Politica 40(2):255-266.  
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fråga eftersom undersökningen ska granska förvaltningens arbete bland annat ur ett 
representativt perspektiv, där förvaltningens uppgift kan sägas vara att neutralt följa 
de riktlinjer och beslut som folkvalda representanter beslutar om. Dan Wood och 
Richard Waterman visar i sina empiriska studier att förvaltningen reagerar på 
signaler från den politiska ledningen, och anser sig därmed demonstrera att 
förvaltningen inte är ostyrbar som de menar att många andra inom den 
förvaltningspolitiska forskningen hävdar.193 De vill också visa hur den politiska 
styrningen av förvaltningen fungerar, det vill säga vilka av de medel som står till 
politikernas förfogande som är de mest effektiva. Resultaten indikerar att det är dels 
budgeten, dels styrning genom organisering som är de instrument som leder till mest 
respons hos förvaltningen. Med styrning genom organisering menas exempelvis att 
utse ny ledning till myndigheter eller att på andra sätt förändra organisationens 
struktur. Även Jacobssons studie av styrningen av svenska myndigheter pekar på att 
styrning genom organisering är ett viktigt instrument, samt att andra medel än de 
formellt viktigaste används och är betydelsefulla.194 Om det område som ska styras 
inte är politiskt hett använder sig departementen av delegeringsstrategier. Men även 
så kallade lyssnarstrategier där frågorna delegeras till myndighetsnivån används. Där 
kan departementet genom att upprätthålla informella kontakter snabbt lyfta upp 
frågan om myndigheten börjar agera utanför sitt mandat, eller om den politiska 
ledningen får andra idéer om vad som borde göras än de som myndigheten 
utvecklat.195 Utelämnadestrategier där myndihgeten helt hålls utanför arbetet samt 
implementeringsstrategier där departemetnet är mer tydligt ledande i förändringar 
inom området är två andra kaetgorier av styrning som Jacobsson definierar.196 
Stretagierna bygger på olika grad av interaktion mellan departement och verk samt 
huruvida departementet initierar eller snarare legitimerar åtgärder. Även en 
omfattande empirisk studie av det danska finansdepartementet bidrar med liknande 
iakttagelser.197 Wood och Waterman konstaterar vidare att det finns många olika 
källor till input eller styrning för förvaltningen. Signaler kan komma från regeringen, 
riksdagen, det bredare politiska sammanhanget förvaltningen ingår i med folklig 
                                                 
193 Wood, Dan B. och Waterman, Richard W. 1994. 
194 Jacobsson, Bengt 1984, Hur styrs förvaltningen. Myt och verklighet kring departementens 
styrning av ämbetsverken, Lund: Studentlitteratur, s.167-170. 
195 Jacobsson, Bengt 1984, 167-170. 
196 Ibid. 
197 Jensen, Lotte 2003, Den store koordinator, finansministeriet som moderne styrningsaktør, 
Köpenhamn: Jurist och Økonomforbundets Forlag. 
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opinion, media och olika typer av plötsliga händelser, men också från författningen 
och lagarna.198 Men även andra saker kan tänkas påverka förvaltningens beteende. 
Och då behöver det inte handla om att förvaltningen försöker motsätta sig politisk 
styrning, utan likaväl om att andra saker uppfattas som signaler som förvaltningen 
måste svara på och anpassa sig till.199 Det kan exempelvis vara så att dessa andra 
signaler är mer påtagliga eller kräver så mycket resurser att den aktuella 
organisationen inte kan följa den politiska styrningen, ett fenomen som brukar 
benämnas ”crowding out”. I den här undersökningen används uttrycket politisk 
styrning enbart för att beskriva styrning från valda politiska representanter, något 
som kan ske genom lagar, författningen, kontakter, omorganisationer, ekonomiska 
anslag och så vidare. Andra styrningsförsök från det bredare politiska 
sammanhanget kommer inte att omfattas av begreppet politisk styrning.  

Den formella strukturens betydelse  

I det förra kapitlet presenterades ett antal studier där den formella strukturen hos 
organisationer ibland visade sig fungera mer som en myt eller en bild att visa upp för 
omgivningen, än något som bestämde vad som skedde i organisationen. Trots det 
kan den formella organiseringen ge villkor för den informella organiseringen, men 
därifrån till att säga att det är förutsägbart vilka konsekvenser den förra får för den 
senare är steget långt. Exempelvis visar studier att den formella strukturen i 
organisationen regeringskansliet och de förändringar som gjorts i denna har effekter 
och på olika vis styr verksamheten och de informella strukturerna.200 Det betyder 
emellertid inte att verksamheten alltid bedrivs i enlighet med den formella modellen, 
eller att de förändringar som görs i den senare resulterar i de förändringar av 
verksamheten som avsetts.  

Till exempel kan myndigheters handlingsutrymme begränsas avsevärt av olika 
procedurer som de måste delta i.201 Skrivandet av årsredovisningar och 
regleringsbrev som är relaterade till den formella delen av den politiska styrningen 

                                                 
198 Wood, Dan B. och Waterman, Richard W. 1994, s.150. 
199 Pollitt, Christopher och Bouckhart, Geert 2000, Public Management Reform. A Comparative 
Analysis, Oxford, New York : Oxford University Press. 
200 Larsson, Torbjörn 1986. 
201 Se exempelvis en studie av det amerikanska naturvårdsverket, Wood, Dan B. och Waterman, 
Richard W. 1994, s. 109 eller Mariely Lopèz-Santanas studie av Belgiens, Spaniens och Sveriges 
deltagande i EU:s öppna samordningsmetod. Lopèz-Santana, Mariely 2005. 
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är exempel på detta. På samma sätt kan man tänka sig att den typen av 
begränsningar av handlingsutrymmet kan iakttas med anledning av många av de 
procedurer som organisationer ingår i som en följd av EU-medlemskapet. Några 
sådana är exempelvis lagstiftningsprocesser och utarbetande av handlingsplaner. Om 
dessa saker är omfattande och upptar en avsevärd del av en myndighets tid kan det 
inverka på hur mycket utrymme det finns kvar att agera på eget initiativ eller för att 
anpassa sig till den nationella politiska styrningen på hemmaplan. 
Handlingsutrymmet kan begränsas dels på grund av brist på tid och resurser, men 
även på grund av innehållet i anpassningarna då det kan vara så att de krav som 
kommer från internationellt håll inte alltid är kompatibla med antingen de nationella 
prioriteringarna eller med det sätt den nationella politiska styrningen bedrivs på. 
Förvaltningens handlingsutrymme kan även tänkas öka om det finns flera krav att 
förhålla sig till. Till exempel kan det kan finnas utrymme att välja vilken del av 
omvärlden organisationen ska vända sig mot och anpassa sig till. Ibland kan även 
olika delar av omvärlden tjäna som hävstång gentemot andra delar.202 EU-
medlemskapet kan till exempel tänkas fungera så eftersom Sveriges röst inom 
internationella organisationer kan bli starkare genom att man talar genom EU.  

Den formella strukturen är även av en annan betydelse. En betydelse som hör nära 
samman med förvaltningens roll i en demokrati och med valet av fall för den här 
studien. De formella besluten är nämligen kopplade till ett ansvar. För även om 
beslutet fattats i ett informellt fora är det de som deltar i det officiella 
beslutsögonblicket som formellt har ansvaret för beslutet. En situation där beslut i 
praktiken fattas och färdigställs i andra informella fora kan då leda till ett glapp 
mellan ansvar och inflytande om det inte är samma aktörer som deltar på de olika 
arenorna. Exempelvis uppstår en sådan situation om de politiska representanterna 
som är de formella beslutsfattarna i många processer, har ett begränsat inflytande 
över innehållet i de beslut som regeringen är ansvarig för. Något vi sett hända i olika 
typer av transnationella beslutsprocesser.  

3.3 Att utvärdera demokratin 

När vi ska uttala oss om huruvida ett politiskt system är demokratiskt eller inte finns 
det rimligtvis fler möjliga resultat än att det är demokratiskt eller odemokratiskt. En 

                                                 
202 Detta behandlades även i kapitel 2. Wood, Dan B. och Waterman, Richard W. 1994, s. 146; 
Brunsson, Nils 1989, s.36. 
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mer nyanserad bild kan ges, och även rent intuitivt går det att göra en bedömning av 
att vissa stater är mer demokratiska än andra.203 Tycker vi exempelvis att Sverige är 
mer demokratiskt än Nordkorea eftersom det i Sverige finns fria val och ett 
flerpartisystem? Är Sverige mer demokratiskt idag än före 1921 då den allmänna 
rösträtten ännu inte införts? Räcker en sådan förändring? Vilket är idealet vi ska 
jämföra praktiken med?  

Vi har redan tangerat en grundläggande distinktion och det är den mellan 
idealmodell och praktik. Det är viktigt att notera denna skillnad och i en 
undersökning som den här är den modell, eller de modeller, som utgör idealet och 
från vilka kriterierna härletts, kanske något som aldrig helt och fullt kan uppfyllas i 
praktiken. Även om idealen är ouppnåeliga är det meningsfullt att använda sig av ett 
ideal för att värdera de existerande systemen mot och för att kunna resonera kring 
hur praktiken ska kunna organiseras för att närma sig idealet och alltså i det här 
fallet bli mer demokratisk.204 Den demokratiska praktiken utgör dessutom  
realiseringar eller försök till realiseringar av teorietiska ideal och komplexiteten i de 
teoretiska modellerna behövs för att förstå de sammansatta proceduriella 
arrangemang som finns i empirin. 205 

Andras utvärderingar 

När det gäller förvaltningens roll i ett politiskt system sett ur ett demokratiskt 
perspektiv är bidragen inom den politiska teorin sällsynta. Exempel på 
demokratiutvärderingar av politiska system finns det fler av. Christer Karlsson utgår 
i sin bedömning av EU:s demokratiska status från Robert Dahls definition och 
utvecklar ett antal kriterier såsom jämlikt röstningsförfarande, deltagande, 
deliberation, kontroll över dagordningen och inkludering.206 Dessa operationaliseras 
sedan genom ett antal indikatorer som EU:s politiska system sedan bedöms mot. Ett 
annat exempel är Rune Premfors analys av den svenska demokratiska traditionen där 
tre demokratisyner; den tunna, den snabba och den starka demokratin ställs mot 

                                                 
203 Dahl, Robert A. 1998, On Democracy, New Haven: Yale University Press, s.28. 
204 Ibid.   
205 Sartori, Giovanni 1987, The Theory of Democracy Revisited, Part One: The Contemporary 
Debate, Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers; Eriksen, Erik Oddvar och Weigård, 
Jarle 1999, Habermas politiska teori, Lund: Studentlitteratur, s. 210f. 
206Karlsson, Christer 2001, Democracy, Legitimacy and the European Union, Uppsala: Uppsala 
universitet. 
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varandra.207 Marie Uhrwing, utgår i sin avhandling istället från ett av dessa 
demokratikriterier nämligen deltagande, och studerar hur möjligheterna till 
deltagande i en politisk beslutsprocess sett ut för icke statliga aktörer.208  Exempel på 
studier av demokrati och internationalisering är Hans Agnés som i sin undersökning 
resonerar kring huruvida demokratibegreppet behöver utvecklas i ljuset av 
internationaliseringen. Den empiriska delen av studien innehåller en utvärdering av 
politisk autonomi, deltagande och deliberation i ett antal västeuropeiska länders 
budgetpolitik.209 På senare tid har det tillkommit en del utvärderingar av politiska 
organisationer just från ett deliberativt perspektiv, vilket behandlas mer ingående i 
avsnitt 3.4.  

I antologin Tio år i EU. Vad vet vi och vad vill vi?, diskuterar ett antal författare 
vilka effekter EU-medlemskapet haft på olika politikområden och i ett kapitel 
undersöker Olof Petersson vilka effekter medlemskapet haft på den svenska 
demokratin.210 Där konstaterar han att den tidigare forskningen visat att de flesta 
problem som den svenska demokratin led av fanns redan innan EU-medlemskapet 
och att detta varken gjort från eller till.211 Men i några frågor tycks det ändå finnas 
belägg för att demokratiproblemen förstärkts och främst på grund av att otydligheten 
vad gäller ansvarsfördelningen mellan olika beslutsnivåer ökat då ytterligare en nivå 
tillkommit. Dessutom betydde sättet som folkomröstningarna hanterades på att EU-
frågan kommit att splittra partierna.212 Ingen av de studier eller utredningar som det 
refereras till har emellertid undersökt förvaltningens arbete. Detta är en generell brist 

                                                 
207 Premfors, Rune 2000. 
208Uhrwing, Marie 2001, Tillträde till maktens rum. Om intresseorganisationer och miljöpolitiskt 
beslutsfattande, Hedemora: Gidlunds förlag. För mer övergripande diskussioner och exempel på 
demokratiutvärdering i andra länder se Beetham, David 1994 (red.), Defining and Measuring 
Democracy, Thousand Oaks: Sage publications; Inkeles, Alex 1993 (red.), On Measuring 
Democray. Its Consequences and Concomitants, Brunswick: Library of Congress, samt Hadenius, 
Axel 1992, Democracy and Development, Cambridge: Cambridge University Press. 
209 Agné, Hans 2004, Democracy Reconsidered, The Prospects of its Theory and Practice during 
Internationalisation – Britain, France, Sweden, and the EU, Stockholm: Stockholms universitet. 
210 Petersson, Olof 2005, ”Har svensk demokrati påverkats av EU-medlemskapet?” i Bystedth, 
Fredrik och Nilsson, Ylva (red.) 2005, Tio år i EU. Vad vet vi och vad vill vi? Stockholm: SNS 
Förlag. 
211 Ibid s. 90. 
212 Ibid s. 91. 
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och väldigt sällan handlar den här typen av utvärderingar om förvaltningens roll och 
om den berörs handlar det oftast om förvaltningens roll som genomförare.213  

En annan typ av demokratiutvärderingar som ökat under de senaste åren är 
genomförda av praktiker på det empiriska fältet. Idag finns en mängd organisationer 
som granskar stater utifrån demokratiperspektiv eller utifrån olika för demokrati 
viktiga faktorer. Några exempel är Europarådet, OSCE – Organization for Security 
and Co-operation in Europe, Transparency International och i viss mån EU när det 
gäller Köpenhamnskriterierna för medlemskap som EU-kommissionen ställt upp 
vilka har tydliga demokratikopplingar i de politiska kriterierna.214 David Beethams 
arbete inom ramen för den mellanstatliga organisationen IDEA - International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance med att utveckla ett empiriskt 
användbart mätinstrument för demokratiutvärdering av stater, kan ses som en mer 
teorietiskt informerad variant av detta och har genererat ett antal pilotstudier i olika 
länder.215   

3.4 Varför olika sorters demokrati? 

Representation och deliberation 

Det finns flera sätt att pröva om demokratins kärnvärden förverkligas, men endast 
två demokratimodeller kommer att tas upp i det här kapitlet. Dessa är den 
representativa demokratimodellen och den deliberativa demokratimodellen vilka 
utgår från olika legitmitetsgrunder. Utvecklingen av kriterierna kommer att vara 
begränsad till förvaltningens roll i de två modellerna och inte syfta till att utgöra 
verktyg för en bedömning av hela det politiska system som det svenska statsskicket 
utgör. Tanken är att kriterierna ska vara sådana som har särskild relevans för 
relationen mellan politik och förvaltning.  

                                                 
213 Av David Beethams 30 indikatorer på demokrati handlar endast tre (8,14,15) direkt om 
förvaltningen. Beetham, David 1994, ”Key Principles and Indices for a Democratic Audit” i 
Beetham, David 1994 s.36-39. 
214Se Benoît-Rohmer, Florence och Klebes, Heinrich 2005, Council of Europe Law. Towards a Pan-
European Legal Area, Strasbourg: Council of Europe Publishing, Nordström, Anders 2005, 
“Europeanization of Ukraine in the Sphere of Local Self-Governance? The Monitoring of ECLSG 
Compliance in Ukraine” i Rindzeviciute, Egle (red.) 2005, Contemporary change in Ukraine, 
Stockholm: BEEGS. 
215 Beetham, David 2004, "Towards a Universal Framework for Democracy Assessment" i 
Democratization,11(2):1-17. 
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Avsikten är sedan inte att komma fram till ett slutgiltigt svar om hur verkligheten är 
beskaffad eller om hur den borde se ut. Som en av Johan Gaus studenter formulerade 
sig vore det katastrofalt om förvaltningsforskare någon gång ansåg sig ha kommit 
fram till en färdig filosofi. Det skulle nämligen innebära att man inte längre hade 
behov av att ta reda på vad som skedde ute i världen.216 Den empiriska 
undersökningen är av stor betydelse och de teoretiska verktygen är tänkta att hjälpa 
till att förklara och förstå världen bättre. De är inte att betrakta som en annan eller 
bättre del av forskningsprocessen. Planen är heller inte att komma fram till en exakt 
siffra på hur mycket demokrati vi har, utan att föra en djupare diskussion kring vad i 
förvaltningens arbete som kan sägas vara demokratiska arbetssätt, samt vad som gör 
att det i andra delar finns brister i demokratin. Förhoppningsvis ger dessa teoretiska 
verktyg en möjlighet att bättre förstå förvaltningens organisering, och vad det är som 
begränsar möjligheterna att arbeta demokratiskt och vilken typ av demokratiska drag 
verksamheten har. Genom en jämförelse av de två modellerna finns 
förutsättningarna att utveckla denna diskussion. Samtidigt är den renodling som sker 
mellan den representativa modellen och den deliberativa något artificiell. 
Uppdelningen görs här av analytiska skäl för att få till stånd två modeller som visar 
olika aspekter av processerna och deras konsekvenser för den demokratiska 
legitimiteten. Robert Dahls beskrivning av vad som krävs för att ett en 
beslutsprocess ska anses vara demokratisk innehåller ett antal kriterier varav vissa är 
av relevans för en analys av en process från ett representativt perspektiv. I de fem 
kriterierna i Dahls demokratiska idealmodell: effektivt deltagande, lika rösträtt vid 
det slutgiltiga avgörandet, upplyst förståelse, kontroll över agendan och 
allomfattande medborgarskap finner exempelvis Karlsson kriterier som hör hemma i 
båda dessa ovan nämnda modeller.217 

Deliberation eller deltagande som panacea 

Den representativa demokratin har tagits som utgångspunkt eftersom den utgör den 
modell som det svenska statsskicket kan sägas vara uppbyggd kring. Den svenska 
förvaltningen är organiserad utifrån en tydlig tudelning mellan politik och 
förvaltning där departementen och den politiska ledningen tänks ge styrsignaler till 
de politiskt neutrala myndigheterna som har i uppgift att genomföra den politik som 
den genom val utsedda regeringen beslutar om. Regeringen har vidare ingen 
                                                 
216 Gaus, Johan M. 1950, s. 167. 
217 Karlsson, Christer 2001. 
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möjlighet att i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun 
eller som rör tillämpning av lag styra myndigheternas arbete varför dessa kan sägas 
åtnjuta en viss grad av självständighet.218 Denna organisatoriska tudelning brukar 
benämnas den svenska dualismen och är ett för Sverige unikt särdrag, sånär som på 
Finland som har en liknande ordning.219 

Det huvudsakliga skälet till att välja den deliberativa modellen som kontrastering till 
den representativa, är att det deliberativa perspektivet har kommit att bli något av en 
trend inom den statsvetenskapliga forskningen och inom EU- och 
internationaliseringsstudier inte minst. En mängd olika forskare har studerat 
huruvida olika delar av den europeiska gemenskapen kan anses deliberativa till sin 
karaktär. Några exempel är Christian Joerges och Jürgen Neyers studier av 
kommittéväsendet, min egen och Kerstin Jacobssons av förberedande kommittéer 
och Daniel Naurins om lobbyister.220 Också Jürgen Habermas texter om hur en 
konstitution för Europa skulle kunna bidra till skapandet av en offentlig sfär och en 
mer deliberativ inriktning på samarbetet, måste nämnas i detta sammanhang.221 
Andra internationella organisationer än EU har även de föreslagits kunna legitimeras 
demokratiskt enligt sådana ideal, men de empiriska studierna är få och otillräckliga. 
Ett undantag när det gäller WTO, utgörs av den demokratiutvärdering som Patrizia 
Nanz och Jens Steffek genomfört med deliberation och relationerna till NGO:s i 
fokus.222 Deras huvudfråga var under vilka förutsättningar deliberation leder till 

                                                 
218 Regeringsformen §11:7. 
219 För en studie av dualismens utveckling se Andersson, Catrin 2004, Tudelad trots allt. 
Dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987, Stockholm: Statsvetenskapliga 
institutionen Stockholms universitet. 
220 Joerges, Christian 1999, “‘Good Governance’ Through Comitology?” i Joerges, Christian och 
Vos, Ellen (red.) 1999, EU Committees: Social Regulation, Law and Politics, Oxford: Hart; Joerges, 
Christian och Neyer, Jürgen 1997a, “Transforming Strategic Interaction into Deliberative Problem-
solving: European Comitology in the Foodstuffs Sector” i Journal of European Public 
Policy,4(4):609-625; Joerges, Christian och Neyer, Jürgen 1997b,  “From Intergovernmental 
Bargaining to Deliberative Political Processes: The Constitutionalisation of Comitology” i 
European Law Journal, 3(3):273-299; Naurin, Daniel 2005, Dressed for Politics, Göteborg; 
Göteborgs universitet; Eriksen, Erik Oddvar och Fossum, John Erik (red.) 2000, Democracy in the 
European Union. Integration through Deliberation?, London: Routledge; Eriksen, Erik Oddvar, 
Joerges, Christian och Neyer, Jürgen (red.) 2003, European Governance, Deliberation and the 
Quest for Democratisation, Arena report No 02. 
221 Habermas, Jürgen 2001, “Why Europe Needs a Constitution”, New Left Review 11. 
222 Nanz, Patricia och Steffek, Jens 2004, “Global Governance, Participation and the Public 
Spehere” i Government and Opposition, 39(2):314-335; Nanz, Patricia och Steffek, Jens 2005, 
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transnationell demokrati i form av självstyre på global nivå. De argumenterar för att 
statliga aktörer inte är nog för att säkerställa detta varför intresseorganisationer är 
nödvändiga kanaler för att se till att den offentliga sfären fungerar tillfredställande. 
De pekar också på den centrala effektivitetsaspekten i deltagande som finns i det att 
aktörer uppfattar att de tillåtits delta eller haft insyn i processen eftersom detta ökar 
legitimiteten hos besluten. 

Lite olika resultat har framkommit, men själva fenomenet med en ökande flora av 
debattinlägg i frågan gör det viktigt att empiriskt studera fenomenet. Är det så att 
länderna som deltar i den typen av transnationellt arbete vävs in i processer som kan 
sägas uppfylla några av de krav den deliberativa modellen ställer? Det som utifrån 
det representativa perspektivet ser ut som en odemokratisk process skulle kanske 
med hjälp av de teoretiska verktygen inom den deliberativa demokratiteorin kunna 
förstås som något som stärker andra demokrativärden. Att inte hinna förankra frågor 
hos medborgarna är exempelvis ett problem från en representativ demokratimodell 
men inte från en deliberativ eftersom denna modell utgår från att preferenser 
transformeras i beslutsprocessen. Således kan de två modellerna komplettera 
varandra i en analys av formerna för förvaltningens arbete och bidra till en mer 
nyanserad bild av vilken sorts demokrati det är frågan om. Om det nu alls är frågan 
om någon demokrati.  

Nätverk och demokrati 

De mer nätverksbetonade påverkansmetoderna som nu växer fram 
innebär en ökad mångfald vilket är ett demokratiskt framsteg.223   

Under senare tid har studierna av nätverksorganisering som ett sätt att stärka 
deltagandet ökat vilket diskuterades i kapitel 1. Genom folkligt deltagande ses de 
nätverksliknande former som politiken formas i inom EU-samarbetet eller inom 
andra internationella organisationer som en lösning på olika demokratiproblem som 
anses vara resultat av att politiken hamnat långt från medborgarna. Men påståendet 
om att nätverksorganisering odelat bidrar till en ökad demokrati bör man ställa sig 
skeptisk till och sådana utsagor motiverar fler empiriska studier inom området för att 
komplettera de idag knapphändiga resultaten. Det finns en rik flora av såväl 

                                                                                                                                                     
“Assessing the Democratic Quality of Deiberation in Global Governance: Criteria and Research 
Strategies” i Acta Politica 40(3):368-383. 
223 Demokratiutredningens betänkande SOU 2000:1, särskilt yttrande Olle Schmidt (Fp).  



Hur mycket demokrati och vilken sort? 

 

93

empiriska studier som teoretiska bidrag kring fenomenet nätverkande vilket starkt 
motiverar undersökningar av detta slag där sådana interaktionsformer systematiskt 
undersöks från ett demokratiperspektiv.224 Demokrati är ett värde vars manifestering 
i form av olika typer av organisering förändras. Traditionellt har man inom 
statsvetenskaplig forskning på förvaltningsområdet sett risker med 
nätverksorganisering eftersom det kan skapas bindningar mellan förvaltningen och 
andra aktörer som kan gå utöver vad som kan anses korrekt enligt den formella 
styrmodell som tillämpas, och utifrån den roll förvaltningen har i ett representativt 
styrelseskick.225 Tillsammans med dessa bindningar i nätverk kan man tala om en 
ökande fragmentering där sakområdena blir viktigare än helheten. Dessa två 
fenomen brukar gemensamt anses leda till uppkomsten av så kallade järntrianglar.226  

Flera av de som bidragit till diskussionen menar att eftersom dagens samhälle och 
organisering av det politiska livet är så radikalt annorlunda måste 
demokratibegreppet utvecklas för att vi ska kunna förstå och bedöma situationen.227 
De standarder som finns för hur en organisering ska se ut för att anses som 
demokratisk är helt enkelt inte användbara längre. Forskningen inom fältet beskriver 
statens roll i det nya sättet att organisera. Det är en ny roll, men inte alls någon fråga 
om huruvida staten helt förlorat i betydelse eller ej. Det viktiga är istället att försöka 
förstå statens funktion och handlingsutrymme i detta nya.228 I flera studier tittar 
författarna på möjligheter för staten att styra dessa många nätverk.229 Ett ökat 
nätverkande tänks kunna bidra till att stärka demokratin genom att antalet aktörer 
som ges möjlighet att delta i beslutsfattande ökar. Lokala aktörer kan även få ett 
större utrymme att påverka det som berör deras område och civila samhället ges 
möjlighet till att delta direkt istället för att försöka påverka statliga aktörer utifrån. 

                                                 
224 Ett antal av dessa studier presenterades i kapitel 1.  
225 Se exempelvis Vedung, Evert 1987, “Dolda byråkrater” i Festskrift till professor skytteanus Carl 
Arvid Hessler, Uppsala: Acta. 
226 Etzioni-Halevy, Eva 1983, Bureaucracy and Democracy. A Political Dilemma, London: 
Routledge & Kegan Paul. 
227 Sørensen, Eva och Torfing, Jacob 2004, Making Governance Networks Democratic, Roskilde: 
Centre for Democratic Network Governance, Working Paper 2004:1. 
228 Pierre, Jon och Peters, Guy B. 2000; Triantafillou, Peter, 2004. Conceiving "Network 
governance" - The Potential of the Concepts of Governmentality and Normalization, Roskilde: 
Centre for Democratic Network Governance, Working Paper 2004:4. 
229 Se till exempel Sørensen, Eva 2004, Offentlig ledelse som metastyring af netværk, Centre for 
Democratic Network Governance, Working Paper 2004:3. 
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Man kan därmed hävda att en demokratisering skett om fler aktörer än innan nu kan 
delta direkt. Ambitionen ligger i att fokusera på andra demokratimodeller än den 
representativa i vilken bland annat Rhodes pekat på brister, och framförallt har ett 
mer deltagardemokratiskt perspektiv använts. 

En inriktning inom teorifältet fokuserar även på deltagarnas utveckling mot mer 
politiskt kapital och med bättre resurser för att delta i beslutsprocesser.230 Andra 
värden handlar främst om effektivitet och är som vi ska se framöver inte 
nödvändigtvis något positivt för demokrativärdena som ju står i fokus här. Vissa 
menar dock att utvecklingen mot mer nätverksorienterade former för förvaltningen 
är starkt överdriven och att nätverk snarare tenderar att existera parallellt med istället 
för att ersätta hierarkier och mer traditionella styrformer.231 

Min utgångspunkt i den här studien är emellertid att de gamla demokratikoncept 
som vi har inte behöver ersättas av nya för att vi ska kunna förstå den politiska 
organiseringen i vår samtid. Däremot kan empiriska studier bidra med insikter för att 
utveckla de befintliga teoretiska modellerna och framförallt med insikter om vilka 
möjligheter det finns att realisera dessa modeller. Politiska organisationer kan se ut 
på en mängd olika sätt och har så alltid gjort. De kan vara organiserade som nätverk, 
vara starkt formaliserade och hierarkiska eller platta och decentraliserade. Det vi 
behöver lära oss, precis som också det nyss omnämnda forskningsfältet säger, är att 
bättre förstå hur governance fungerar i praktiken, vilken roll staten har där och så 
vidare. Jag kommer att argumentera för att det inte är de teoretiska modeller vi har 
för att undersöka om organiseringen av det politiska livet är demokratisk, som måste 
anpassas. Istället är det teorierna vi behöver för att förstå hur praktiken fungerar som 
behöver utvecklas och även verktygen för att göra demokratiska bedömningar. 
Syftet med analysen kommer här att vara att undersöka huruvida idealets 
mekanismer kan producera de interna värdena i teorierna under de förutsättningar 
som råder i den internationaliserade förvaltningens arbete. Tillåter förutsättningarna 
att mekanismerna slår igenom och ser till att demokratisk legitimitet erhålls?  

                                                 
230 Sørensen, Eva 2004, Sørensen, Eva och Torfing, Jacob 2003, ”Networks, Politics, Political 
Capital, and Democracy” i Journal of International Public Administration, 26(6):609-635. För en 
beskrivning av teorifältets utveckling se Jensen, Lotte och Sørensen, Eva 2003, Netværk mellem 
styrning og demokrati, Roskilde: Centre for Democratic Network Governance Working Paper 
2003:3. 
231 Alvesson, Mats och Thompson, Paul 2005, “Bureaucracy at Work. Misunderstandings and 
Mixed Blessings” i Du Gay, Paul (red.) 2005, The Values of Bureaucracy, Oxford: Oxford 
University Press, s. 103. 
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Det finns många skäl till att välja just de här två modellerna. För det första bygger 
den formella organiseringen i Sveriges politiska system på det representativa 
demokratiidealet vilket gör det till en lämplig referenspunkt att utgå från. Ett 
deltagarperspektiv kunde ha varit en möjlig modell att titta på, då det finns vissa 
deltagardemokratiska inslag i det svenska statsskicket. Men dessa är ytterst 
begränsade när det rör förvaltningens arbete i de inledande faserna av 
policyprocessen. Vissa institutionaliserade korporativistiska inslag finns, men även 
detta är att betrakta som representation då de inte innebär att alla fackets medlemmar 
utan snarare representanter från centralorganisationerna tillåts delta.232 Och eftersom 
det inte är en studie av förvaltningens roll gentemot medborgarna, utan om 
förvaltningens roll i det politiska systemet i termer av relationer till politiken i 
förberedelserna för olika beslut och i själva beslutsögonblicket, är detta perspektiv 
mindre intressant. Att välja den deliberativa demokratimodellen att kontrastera 
resultaten mot, en modell som inte på samma sätt som en deltagar- eller 
direktdemokratisk utgör en motsats till den representativa modellen kan ändå ge 
intressanta resultat. Dels för att de skiljer sig åt i vissa intressanta aspekter, dels för 
att kunna bidra till den pågående debatten om deliberation i internationella och 
transnationella sammanhang. Den deliberativa modellen verkar där vid en första 
anblick passa bättre in för att förstå organiseringen än den representativa som är 
lättare att applicera på en mer hierarkisk organisering, men för att ta reda på hur det 
egentligen ser ut i praktiken behövs som nämndes tidigare fler empiriska studier. 
Men nu till presentationen av de olika demokratimodellerna! 

3.5 Representativ demokrati  

Valda representanter och aggregerad folkvilja 

But since all cannot, in a community exceeding a single small town, 
participate personally in any but some very minor portions of public 
business, it follows that the ideal type of a perfect government must be 
representative.233 

                                                 
232 En förstudie till denna undersökning visade heller inga tecken på folkligt deltagande eller ett 
deltagande på organisationsnivå i form av intresseorganisationer i de internationella 
förhandlingsfora som då studerades. Vifell, Åsa 2002. 
233 Dahl, Robert A., Shapiro, Ian och Cheibub, José Antonio (red.) 2003, The Democracy 
Sourcebook. Utdrag ur John Stuart Mills Representative Government, s. 314. 
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I regeringsformen fastslås att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ”ett 
representativt och parlamentariskt statsskick”.234 Det svenska politiska systemet 
innehåller vissa direktdemokratiska inslag som folkinitiativ och folkomröstningar på 
både lokal och statlig nivå. I den senaste demokratipropositionen trycks det just på 
vikten av sådana inslag för att stärka medborgarnas engagemang och förtroende för 
det politiska systemet.235 Men utöver dessa inslag är det svenska statsskicket 
organiserat utifrån en representativ modell. Men vad menar man då egentligen? Hur 
fungerar den teoretiska modell som det svenska statsskicket kan ses som ett praktiskt 
försök att konstruera en stat utifrån? De flesta utgår från Hanna Pitkins definition: 

Representing here means acting in the interests of the represented, in a 
manner responsive to them.236 

Som Peter Esaiasson visar innehåller definitionen tre viktiga aspekter. För det första 
är det en fråga om vilka handlingar som de valda representanterna utför – inte 
huruvida de är socialt representativa i förhållande till ålder, kön, socialgrupp och så 
vidare hos folket. För det andra är det intressen och inte åsikter som ska företrädas 
och för det tredje kräver definitionen ett aktivt förhållningssätt från 
representanternas sida i förhållande till folket.237 Dessa är alla tre bekanta och 
omstridda förhållanden och den representativa demokratin finns i många varianter 
från en mer elitistisk Schumpetriansk modell till mer deltagarorienterade varianter 
som Pateman förespråkar.238 En demokratiteoretisk genomgång brukar ta sin början i 
Grekland och Aten, men någon sådan längre redogörelse för begreppet demokratis 
ursprung eller praktikens dito kommer inte att göras här.239 För att nå fram till det 
centrala i denna undersökning, nämligen förvaltningens roll i ett demokratiskt 
system, nöjer vi oss med att konstatera att den direktdemokratiska traditionen, där 

                                                 
234 SFS 1974:152, RF 1:1. 
235 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet.. 
236 Pitkin, Hanna 1967, The Concept of Representation, Berkeley. Andra som använder denna 
utgångspunkt är exempelvis författarna i Przeworski, Adam, Stokes, Susan C och Manin, Bernard 
(red.) 1999, Democracy, Accountability, and Representation, Cambridge: Cambridge University 
Press. 
237 Esaiasson, Peter 2003, ”Vad menas med folkviljans förverkligande?” i Gilljam, Mikael och 
Hermansson, Jörgen (red.) 2003 s. 41. 
238 Pateman, Carol 1970, Participation and Democratic Theory, Cambridge: Cambridge University 
Press. 
239 För en redogörelse över representationsbegreppets framväxt och tillämpning se Pitkin, Hanna 
1967. För en diskussion och alternativ tolkning av valens struktur och betydelse i den representativa 
modellen genom historien se Manin, Bernard 2000. 
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medborgare direkt röstar i varje enskild fråga som de berörs av, på många sätt blir 
svår att genomföra i så stora system som en stat av dagens storlek.240 Den 
representativa demokratins lösning är då att valda representanter för medborgarnas 
talan i olika beslutande församlingar. Medborgarna har sedan möjlighet att utkräva 
ansvar från sina representanter antingen i förväg eller i efterhand. Detta sker 
huvudsakligen genom val, varför vissa svenska forskare väljer att istället 
karaktärisera en variant av teorin som valdemokrati.241 I det ideala representativa 
demokratiska systemet aggregeras folkets vilja i valen varpå representanterna fattar 
besluten som sedan genomförs av förvaltningen. I efterhand finns sedan möjlighet 
att hålla de folkvalda ansvariga och om de inte befinns ha levt upp till det som 
utlovats kan dessa avsättas vid nästa val. Jag håller mig dock till det traditionella 
begreppet representativ demokrati eftersom själva valaspekten inte är av primärt 
intresse här. 

Lojalitet och ansvar 

Förvaltningen tänks i den representativa modellen agera som ett lojalt redskap för 
politikerna, men bilden kan nyanseras med den så kallade motmaktsdiskussionen, 
där förvaltningen kan ses som uttolkare av folkviljan. Wockelberg menar att dessa 
idealtyper fångar förvaltningens två roller i en representativ demokrati.242 Som 
motmakt har förvaltningen i uppgift att skydda olika makthavare från varandra vilket 
kan ses som en kritik av det representativa perspektivet eftersom förvaltningen ges 
ett handlingsutrymme att själv tolka och uppfylla folkviljan. Ombudsmän är ett 
empiriskt exempel på detta. Men när förvaltningen ska agera som ett följsamt 
verktyg uppstår här frågan om vem som ska följas. Förvaltningen kan nämligen 
också sägas representera tidigare majoriteter och de lagar som stiftats av dessa och 
vilka förvaltningen nu har i uppgift att genomföra. Man är alltså något av en 

                                                 
240 Barber, Benjamin (1984) 1997, Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, 
Kalifornien: University of California Press; Amnå, Erik 2003, “Deltagardemokrati. Önskvärd, 
nödvändig - men möjlig?" i Gilljam, Mikael och Hermansson, Jörgen (red.) 2003. I det 
deltagardemokratiska perspektivet bygger den legitimerande principen på att folket deltar själva och 
kan påverka varför man också har goda skäl att acceptera de beslut som fattats. Pateman menar 
emellertid att även den representativa demokratin i dagens samhälle kräver och kan omfatta ett 
aktivt deltagande från medborgarna. Pateman, Carol 1970.  
241 Se Amnå, Erik 2003. 
242 Wockelberg, Helena 2004, s. 29f. 
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motkraft till nuvarande majoriteter.243 Förvaltningen är bunden av sitt kontrakt att 
följa tidigare majoriteters vilja och utgör på så vis en stabiliserande kraft. Så länge 
inga formella ändringar gjorts i lagar och regleringar ska förvaltningen bjuda 
motstånd till de förändringar som kan försöka genomföras av den nya majoriteten.244 
Den här studien har ingen sådan generell teoretisk utgångspunkt utan jag betraktar 
det som en öppen fråga hur förvaltningen i praktiken agerar och om det agerandet 
kan sägas relatera till någon av dessa roller och därmed leva upp till de krav en 
representativ demokrati ställer på förvaltningens agerande.  

De kriterier som kommer att vara centrala här och som följer ur denna diskussion tar 
sin avstamp i Hanna Pitkins definition, men för att göra den tillämplig på 
förvaltningens roll behöver vi utveckla den något. Eftersom vi främst kommer att se 
till förvaltningens roll i de studerade processerna och dessutom här begränsar oss till 
den representativa modellens kärnvärden är inte alla delar av den representativa 
modellen relevanta. Exempelvis lämnas den fria viljebildningen och frågor om vem 
som ska räknas in i det demos som ska kunna välja representanter och utkräva 
ansvar av dessa, utanför diskussionen. Legitimitetsgrunden inom den representativa 
modellen vilar i första hand på medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar från 
beslutsfattarna. Antingen före eller efter att beslut har fattats. Eftersom folket valt 
representanter som fattar besluten åt sig menar Robert Dahl att de eliter som på så 
vis naturligt uppstår i ett representativt system, och de diskussioner som sker på den 
beslutande nivån måste begränsas av demokratiska processer och institutioner. 
Dessa måste byggas på ett sådant sätt att de förhindrar att elitdiskussioner kan fortgå 
utan kontroll.245  

Men hur är det då med själva begreppet representativitet och dess relevans för 
förvaltningen? Det handlar ju inte om att förvaltningen ska vara vald av folket och 
representera folket vilket är det krav som i vanliga fall ställs på folkvalda 
församlingar. Dahls första kriterium för en demokratisk beslutsprocess bestod av två 
delar: dels jämlik representation, dels möjlighet att utkräva ansvar.246 I det formella 
systemet i en representativ demokrati tänks dessa två säkerställas genom allmänna 
och fria val, och det är sedan dessa representanter som ska styra förvaltningens 

                                                 
243 Wood, Dan B. och Waterman, Richard W. 1994, s. 143. 
244 Ibid s. 144. 
245 Dahl, Robert A. 1998, s. 113. 
246 Karlsson, Christer, s. 40. 
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agerande. Men om kanalerna för styrning från politikerna inte fungerar finns det 
inget som per automatik ser till att alla intressen representeras eftersom några sådana 
mekanismer inte finns inbyggda i förvaltningens organisering. I 
implementeringsstadiet, som ju inte berörs här, finns emellertid ibland 
brukargrupper med, men detta är mycket sällsynt när det gäller den förberedande 
nivån speciellt i internationella frågor. Det kan ju verka givet att den politiska 
ledningen inte bör tillåtas att driva igenom en politik som går emot folkets intressen, 
men lösningen på sådana problem kan inte ankomma enbart på den statliga 
förvaltningen. Förvaltningen skulle kunna bidra till att lösa en sådan situation genom 
att ta hänsyn till folkets intressen om det är så att de politiskt valda representanterna 
inte gör det. Men principiellt är detta ett problem eftersom en direkt påverkan från 
medborgarna inte garanterar att alla intressen blivit representerade på det sätt som en 
politisk signal från valda representanter tänks göra. Vissa korporativistiska 
arrangemang tänks dock fungera som en representativ församling av de berörda 
parterna i de frågor som behandlas.247  

Empiriska frågor som vägledning  

Men hur ska då denna kontroll i för- och efterhand gå till och när kan kraven på 
detta sägas vara uppfyllda? Vad måste vi se i det empiriska materialet för att kunna 
uttala oss om i vilken mån den internationaliserade förvaltningens organisering lever 
upp till den representativa demokratimodellens krav? Centrala delar av 
förvaltningens legitimering i den representativa modellen kan sägas vara ansvar, 
förklaring och rättfärdigande för användandet av makt och resurser. För att 
ansvarighet ska sägas råda måste det finnas mekanismer och system för detta. 

Kontroll  

Den formella politiska kontrollen av förvaltningen är en viktig del i huruvida 
kriteriet för kontrollerbarhet kan anses uppfyllt, men långt ifrån det enda som 
behövs. Tidigare diskuterades relationen mellan prat och handling och i analysen av 
det empiriska materialet är det viktigt att undersöka huruvida de formella 
möjligheterna till kontroll går att utnyttja eller inte. Att betrakta valen som 
kontrollmekanism ter sig otillräckligt med tanke på hur mycket olika frågor och 
vilka komplexa processer det politiska systemet består av. Därför följer istället att 

                                                 
247 Rothstein, Bo 1992, Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk 
politik, Stockholm: Norstedts juridik. 
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andra sätt att säkerställa representationen blir desto viktigare eftersom makthavarna 
måste kunna ställas till svars för hur besluten fattas, och också för hur de 
genomförs.248   

I Adam Przeworskis, Susan Stokes, och Bernard Manins bok om huruvida de 
representativa politiska institutioner vi förknippar med ett representativt 
styrelseskick kan få representanterna att agera i de representerades intressen, finns 
ett antal bidrag om förvaltningens roll i ett representativt system.249 Delmer Dunn 
presenterar där fyra kriterier som måste vara uppfyllda bland annat för att hantera de 
informationsproblem som kan uppstå.250 Kriterierna i den här undersökningen 
kommer att basera sig på en utveckling av dessa som i sin tur härstammar från 
Pitkins definition.  

Det första av Dunns kriterier handlar om att de som fattar besluten också är de som 
är ansvariga för besluten. Det andra handlar om förutsägbarhet och identifikation. 
Det ska gå att förutse, men också att identifiera och hitta de som fattat ett beslut. Det 
tredje kravet består i att det måste finnas effektiva sanktionsmöjligheter. Det ska inte 
bara gå att genomföra en granskning, en sådan måste också kunna få följder om det 
visar sig att processen inte levt upp till de ställda kraven. Dessutom, och detta utgör 
Dunns fjärde kriterium, måste både medborgare och de styrande i förväg vara 
medvetna om att dessa sanktioner kan komma att sättas in. Om vi utvecklar och 
kompletterar Dunns kriterier får vi de delar vi behöver för en analys av 
förvaltningens arbete utifrån frågan om kontroll. 

Det första kontrollkriteriet i den här undersökningen baserar sig på David Beethams 
förvaltningskriterium om att den politiska kontrollen över de icke valda 
tjänstemännen och organen i staten måste vara effektiv och öppen.251 När det gäller 
förutsättningarna för att ansvarigheten ska kunna säkerställas krävs för det första 
möjligheter att granska och ta reda på vad de folkvalda gjort för att det ska gå att 
utkräva ansvar. Det vill säga öppenhet och insyn. I fallet med förvaltningen kan ju 
dessa personer inte väljas, istället handlar det om hur de kan kontrolleras av just de 

                                                 
248 Dunn, Delmer D. 1999, ”Mixing Elected and Nonelected Officials in Democratic Policy Making: 
Fundamentals of Accountability and Responsibility“ i Przeworski, Adam, Stokes, Susan C. och 
Manin, Bernard (red.) 1999, s. 330. 
249 Przeworski, Adam, Stokes, Susan C. och Manin, Bernard (red.) 1999, s. 2. 
250 Dunn, Delmer D. 1999, s. 330. 
251 Beetham, David (red.) 1994, s. 37. 
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folkvalda eller också av medborgarna själva. I detta ligger att det måste gå att få 
insyn i den process som ägt rum, men även att denna insyn är meningsfull. Med 
meningsfull avses här att processen och det material den bygger på och som finns att 
ta del av, inte är så komplicerat att det inte är tillgängligt för i första hand politikerna 
men därefter också för media och medborgare. Eftersom även medborgarna bara kan 
tänkas kunna välja mellan det som de känner till är det vidare nödvändigt att 
politikerna känner till vilka frågor som finns på dagordningen och tydliggör detta för 
väljarna.252 Redan här har vi alltså tre frågor som måste kunna besvaras jakande för 
att ansvarsutkrävande ska kunna hanteras. Finns möjlighet att ha insyn i processen 
antingen under vägen eller i efterhand? Och här gäller det även i enlighet med 
Beethams kriterium att själva granskningsprocessen ska vara öppen för medborgarna 
så att det går att få insyn i hur politikerna granskar förvaltningen. Är processen och 
materialet av en begränsad komplexitet så att det också går att sätta sig in i? Går det 
att identifiera vem som fattat beslutet? 

Insyn, begränsad komplexitet och att makt och ansvar hänger samman blir således 
de indikatorer som härleds ur ovanstående diskussion. Dunn menar att den öppenhet 
som krävs inte alltid kan ske i realtid eftersom politiska beslutsprocesser kan vara 
känsliga för offentlig insyn och då riskerar att styras av populistiska tillfälliga 
strömningar.253 Detta är speciellt uppmärksammat i just internationella sammanhang 
och praktikerna i sådana processer brukar ange sekretess som nödvändigt för att inte 
information ska störa diplomatiska relationer.  Diplomati bygger till stor del på 
sådana icke offentliga processer för att det ska vara möjligt att nå fram till 
överenskommelser och för att aktörerna ska kunna känna förtroende för att det som 
sägs inte kommer ut i exempelvis media innan ett avtal slutits. Något som ibland 
anförts som argument av forskare som studerar just organiseringen av internationella 
förhandlingar, främst i ekonomiska frågor.254 Det är emellertid inte detsamma som 
att olika sidor ska ha möjlighet att presentera sina argument i en process, eller att det 
för utomstående finns möjlighet att i efterhand granska dokument. Att processer 
genomförs på så vis att de sker enligt etablerade och förutsägbara mönster varpå den 
som granskar har möjlighet att veta hur, men också när man kan utkräva ansvar 

                                                 
252 Dunn, John 1999, “Situating Democratic Political Accountability” i Przeworski, Adam, Stokes, 
Susan C. , Manin, Bernard (red.) 1999, s.339. 
253 Dunn, Delmer D. 1999, s.340. 
254 Se exempelvis Verdun, Amy C. 2000, Strange Power. Shaping the Parameters of International 
Relations and International Political Economy, Aldershot: Ashgate. 
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bidrar till att stärka möjligheterna till ansvarsutkrävande och därmed den 
demokratiska legitimiteten utifrån det representativa perspektivet.   

Nästa område handlar om huruvida inflytande och ansvar hänger samman. Vem är 
det som har makten över besluten? Vilka möjligheter har de folkvalda politikerna att 
påverka de beslut som fattas givet den organisering av verksamheten som man 
använder? Om det är tjänstemän, NGO:s eller någon typ av vetenskapliga experter 
som har huvudrollen i den svenska organiseringen spelar det förmodligen ingen roll 
om man kan utkräva ansvar av politikerna. Ett nytt val ändrar ju ingenting om 
politikerna inte har något inflytande i praktiken. Då måste vi istället ställa oss frågan 
om det finns några möjligheter att utkräva ansvar av de som i så fall har makten.255 
Kettl skiljer i sin framställning på olika teoretiska inriktningar när det gäller att  
kontrollera förvaltningen. Dels en uppdelning mellan en hierarkisk syn och en 
maktdelningssyn, och dels mellan en stark och en svag exekutivmakt. I det senare 
fallet hamnar istället makten att kontrollera hos medborgarna som kan välja med 
fötterna, något som inte blir relevant i de internationella beslutsprocesser som 
behandlas här. Däremot presenterar Kettl hearings och olika typer av aktivt 
nätverkande bland de olika formerna för kontroll av byråkratin som kan användas. 
Också ett mer aktivt nätverkande från politikernas sida och försök att styra på andra 
sätt än genom den traditionella hierarkiska modellen förespråkas.256 Vilka 
mekanismer för ansvarsutkrävande finns det i den rådande organiseringen? Går det 
att hålla tjänstemännen ansvariga, om det visar sig vara de som besitter makten? 
Kombinerat med Dunns kriterium om att det ska gå att identifiera makthavarna ger 
dessa empiriska frågor och deras svar en rimlig grund för att bedöma huruvida denna 
aspekt av den demokratiska legitimiteten är uppfylld. Kontrollerbarhet kan ses som 
det övergripande kriteriet i vilket undergrupper som information, komplexitet och 
insyn kan sorteras in.257 Naturligtvis är gränsdragningen inte så lätt att göra i 
praktiken men meningen är här att försöka sortera materialet på ett sådant sätt att 
tydliga mönster kan framträda, varför det blir nödvändigt att göra vissa förenklingar.  

                                                 
255 Kettl, Donald F. 2003. 
256 Något som i det här fallet hamnar under ett annat kriterium, nämligen det om politisk kontroll. 
257 Ferejohn, John 1999, “Accountability and Authority. Toward a Theory of Political 
Accountability” i Przeworski, Adam, Stokes, Susan C. och Manin, Bernard (red.) 1999, s.131. 
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Lyhördhet 

Traditionellt kopplas ansvarigheten ihop med responsivitet eller lyhördhet. Det vill 
säga att graden av responsivitet – hur mycket de valda anpassar sig till och lyssnar 
till medborgarnas tyckande – är ett mått på hur mycket ansvarsutkrävande 
strukturerna tillåter.258 Responsivitet handlar om att beslutsfattare visar lyhördhet 
inför folkets synpunkter på vad som bör göras. Detta behöver inte betyda att 
beslutsfattarna alltid håller med folket, men att makthavarna kan svara att de lyssnat 
och sedan av olika anledningar beaktat eller inte kunnat ta hänsyn till olika 
synpunkter. Eftersom förvaltningen är en viktig faktor i det politiska beslutsfattandet 
krävs fungerande kanaler för att föra fram synpunkter från de valda 
representanterna. Det handlar alltså primärt om att det ska finnas strukturer för att 
politiker ska kunna göra sin vilja känd för tjänstemännen i förvaltningen och att 
denna i sin tur beaktar synpunkterna.  

Eftersom förvaltningen har en stor mängd kontakter med det civila samhället i form 
av intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter och liknande kommer en stor del 
av den expertis och den input som sedan används i beredningen av beslut och förslag 
från dessa kontakter.259 Ett ideal som ligger nära det deltgardemokratiska där 
medborgarna tänks delta i förvaltningens arbete står emellertid i strid med den 
representativa idén att politikerna är de som ska vara lyhörda mot medborgarna och 
förvaltningen sedan gentemot politikerna. För att denna koppling ska upprätthållas 
krävs att politikerna har tillfällen att ge sin syn på saken eller att förvaltningen har så 
god kännedom om politikernas vilja att den anteciperar vad som skulle sagts. 
Huruvida tjänstemännen sedan tar hänsyn till den politiska viljan är ytterligare en 
empirisk indikation på om kriteriet om lyhördhet kan sägas vara uppfyllt. Ibland 
uppstår emellertid konflikter mellan ansvaret mot professionen som förvaltningen 
också utgör och den politiska viljan.260 Frågan om förvaltningens lyhördhet 
gentemot politikerna har i förvaltningsforskningen varit ett viktigt tema och även en 
källa till ständiga reformer inom olika politiska system.261 

                                                 
258 Ferejohn, John 1999, s.132. 
259 Lord, Christopher 1998, Democracy in the European Union, Contemporary European Studies 4, 
Sheffield: Academic Press; Jacobsson, Bengt, Lægreid, Per, Pedersen, Ove K. 2004. 
260 Rourke, Francis E. 2001, “Responsiveness and Neutral Competence in American Bureaucracy” i 
Stivers, Camilla (red.) 2001, Democracy, Bureaucracy, and the Study of Administration, Boulder: 
Westview press, s. 217. 
261 Ibid s. 214f. 
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Det går även att betrakta den direkta lyhördheten gentemot medborgarna som 
beskrevs ovan som både ett demokrati- och ett effektivitetsvärde. Det vill säga att 
det läggs fram bättre beslutsunderlag om förvaltningen hört reaktionerna och samlat 
in informationen från berörda grupper samt att dessa förslag i högre grad är 
förankrade hos medborgarna.262 Men det är som visades ovan inte det enda värdet 
med detta. Ytterligare ett skäl till varför det äger demokratisk relevans att konsultera 
medborgargrupper direkt är att beslut i de internationella sammanhang som studeras 
här ofta sker inom mycket korta tidsramar varför förankring via val och politiska 
representanter inte alltid är möjlig att genomföra.  

Jämlik representation 

Jämlik representation tänks slutligen förvärvas genom att det är folkvalda 
representanter som styr förvaltningens arbete i den representativa demokratin. Men 
om det empiriska materialet visar att det inte är den politiska styrningen som formar 
förvaltningens handlande behövs andra mekanismer för att säkerställa 
representativiteten. De frågor som ska behandlas i internationella förhandlingar 
behöver då finnas på dagordningen inför valen för att medborgarna ska kunna ta 
ställning till vilket parti man anser driver den rätta linjen. Således blir en fråga att 
besvara huruvida de frågor som behandlas i de internationella sammanhangen 
funnits på agendan inför valen eller om regeringen haft en tydlig förutsägbar 
ambition.  Men om politiken som tidigare studier pekar mot skapas längs vägen kan 
det förstås vara svårt att veta vad som kommer att finnas på den internationella 
dagordningen. I sådana fall krävs istället att någon form av kontinuerlig konsultation 
med berörda parter sker för att säkerställa representativiteten. Några viktiga 
indikationer eller empiriska frågor som här måste besvaras blir då om alla intressen 
funnits representerade? Finns det någon som uppfattar sig utestängd eller som givet 
frågorna som behandlats borde ha deltagit? Har synpunkter och styrsignaler kunnat 
lämnas i ett sådant läge att synpunkterna kunnat beaktas och också kunnat påverka 
besluten? Det är ju genom signaler från den politiska ledningen som förvaltningen 
tänks styras i det representativa perspektivet, och den politiska styrningen hänger 
förstås samman med makt- och ansvarsdelen liksom med kontrollkriteriet. 
Sammantaget har vi nu ett antal krav: 

                                                 
262 Stivers, Camilla 2001, “The Listening Bureaucrat: Responsiveness in Public Administration” i 
Stivers, Camilla (red.) 2001, s. 229. 



Hur mycket demokrati och vilken sort? 

 

105

• Politisk kontroll av förvaltningen – som även den är öppen för granskning 

• En lyhörd förvaltning som är mottaglig för synpunkter 

• Jämlik representation – genom förankring av frågor i val eller efterhand 

 

Den politiska kontrollen av förvaltningen finns med på olika sätt i de kriterier som 
diskuterats. Den formella styrningsmodellen i det svenska politiska systemet, men 
också informella styrningsmöjligheter kommer att undersökas. Modellen för 
demokratidiskussionen utifrån ett representativt perspektiv där den huvudsakliga 
legitimitetsgrunden handlar om ansvar kan sammanfattas enligt nedan: 

 

Kriterium Empiriska frågor om 

Kontroll • insyn     

•  begränsad komplexitet 

• makt och ansvar hänger ihop 

Lyhördhet • möjlighet föra fram synpunkter 

• beaktat synpunkter 

Jämlik representation • frågorna behandlas i val 

• alla intressen finns representerade   

• fungerande kanaler för att föra fram 
synpunkter om intressen inte finns 
representerade 

 

Tanken är inte att mäta exakt utifrån exempelvis en tiogradig skala där uppfylld 
demokrati motsvaras av 10. Istället syftar en uppställning enligt ovan till att 
strukturera de mer utförliga resonemang och diskussioner som kommer att föras. 
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Lyhördhet kan ju uppnås på många olika sätt, och att kriteriet uppfylls på ett sätt 
inom klimatpolitiken betyder inte att det sätt som den uppfylls på inom 
handelspolitiken nödvändigtvis är kvantitativt jämförbart. Istället behövs en mer 
djupgående diskussion kring de olika delarna av modellen. Indikatorerna behöver 
även tolkas och fyllas med ytterligare innehåll för att vi ska veta om de kan anses 
uppfyllda eller inte, och detta görs sedan tillsammans med analysen av det empiriska 
materialet i kapitel 8. Detta gäller även för indikatorerna för den deliberativa 
modellen som behandlas i nästkommande avsnitt.  

3.6 Deliberativ demokrati 

Den deliberativa demokratiteorin, en teori som kan sägas stamma från Jürgen 
Habermas teori om kommunikativt handlande, har som nämndes under senare år 
varit på frammarsch inte minst inom den forskning som sysselsatt sig med 
europeisering och internationalisering.263 Forskare som studerat 
kommitologiväsendet264 och andra kommittéer inom EU-samarbetet argumenterar 
för att dessa grupper kan karaktäriseras som deliberativa fora på överstatlig nivå, och 
dessutom kan läsas som tecken på att en deliberativ supranationalism håller på att 

                                                 
263 Bohman, James och Rehg, William (red.) 1997, Deliberative Democracy. Essays on Reason and 
Politics, Massachusetts MIT Press, Knight, Jack och Johnson, James 1994, ”Aggregation and 
Deliberation: On the Possibility of Democratic Legitimacy” i Political Theory, 22(2):277-296; 
Dryzek, John S. 2002, Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, 
Oxford: Oxford University Press; Premfors, Rune och Roth, Klas (red.) 2004, Naurin, Daniel 2004; 
Chambers, Diane 1996, Reasonable Democracy. Jürgen Habermas and the Politics of Reason, 
Ithaca, London: Cornell University Press; Eriksen, Erik Oddvar och Fossum, John Erik (red.) 2000. 
Alla bidrag har en koppling till den teori som Jürgen Habermas utvecklat om den kommunikativa 
handlingslogiken. Se Habermas, Jürgen 1984, The Theory of Communicative Action, Volume One, 
Boston: Beacon Press; Habermas, Jürgen, (1992) 1996 Between Facts and Norms. Contributions to 
a Discourse Theory of Law and Democracy, Cambridge: MIT Press; Habermas, Jürgen 1995, 
Diskurs, rätt och demokrati, Göteborg: Daidalos; Habermas, Jürgen 1989, “Towards a 
Communication-Concept of Rational Collective Will-Formation. A Thought-Experiment” i Ratio 
Juris, 2(2):144-154; Habermas, Jürgen 1987a, The Theory of Communicative Action, The Critique 
of Funcionalist Reason, Volume Two, Cambridge: Polity Press. 
264 Inom EU finns kommittéer under både ministerrådet och kommissionen i de olika faserna av 
beslutsprocessen. Förberedande kommittéer finns under både kommissionen och rådet där förslag 
behandlas, men eftersom kommissionen ska ansvara för genomförandet av den gemensamma 
lagstiftningen upprättas olika typer av genomförandekommittéer - så kallade 
kommitologikommittéer. Där träffas företrädare från medlemsstaterna för att tillsammans med 
kommissionen arbeta med hur genomförandet ska gå till på nationell nivå. För en kartläggning av 
olika typer av arbetsgrupper, kommittéer och expertgrupper se Larsson, Torbjörn 2003, Pre-
Cooking in the European Union. The World of Expert Groups. ESO-rapport, Ds 2003:16. 
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växa fram.265 Vissa av dessa samt andra studier har dock visat att kommittéväsendet 
samt en del andra fora inom EU som skulle kunna förmodas fungera i enlighet med 
den deliberativa modellen, inte uppfyller några av de mest centrala kraven från 
denna demokratiteori.266 Utöver att vara demokratiska kan det emellertid finnas 
andra kvaliteter som dessa processer uppfyller, men vi återkommer till denna 
diskussion alldeles strax.267 Först ska vi ta oss en titt på de centrala delarna i 
teoribildningen och undersöka vad som kan vara de intressanta kriterierna att 
använda sig av i en studie av förvaltningen. 

Kommunikativ eller strategisk rationalitet 

Som en konsekvens av moderniseringsprocesser menar Habermas att de kognitiva 
aspekterna av rationaliteten kommit att betonas alltför mycket i samhället på 
bekostnad av de kommunikativa aspekterna.268 Således har den instrumentella 
rationaliteten som diskuterades i föregående kapitel fått ett för stort genomslag och 
kolonialiserat andra delar av samhällslivet än rätts- och förvaltningssystem (i 
meningen system där beslut genomförs och inte skapas – det vill säga inte i de 
förberedande faser där förvaltningen också ingår) där den tänks höra hemma.269 Det 
vill säga en rationalitet där aktörer förväntas maximera sin nytta utifrån sina på 
förhand bestämda preferenser. Istället bör enligt Habermas de kommunikativa 
aspekterna av det mänskliga förnuftet i högre grad ges utrymme. Enligt teorin om 
kommunikativt handlande är rationalitet: förmågan att låta sina handlingar styras av 
den gemensamma verklighetsuppfattning eller konsensus som upprättas genom 
språklig dialog.270 Det finns alltså en tydlig likhet mellan lämplighetslogiken som 
presenterades i föregående kapitel där det är möjligt att aktörer i mötet med andra 
ändrar sina ståndpunkter. Däremot finns inget i den nyinstitutionella teoribildningen 
som säger att alla aktörer ska ges rätt att uttrycka sin ståndpunkt i dessa möten. Inte 
heller sägs något om att de bör vara konstruerade så att de bästa argumenten 

                                                 
265 Joerges, Christian 1999, Christian och Neyer, Jürgen 1997a, Joerges, Christian och Neyer, 
Jürgen 1997b, Eriksen, Erik Oddvar och Fossum, John Erik (red.) 2000, Jacobsson, Kerstin och 
Vifell, Åsa 2006a,”Integration by deliberation” i Linsenmann, Ingo och Wessels, Wolfgang  2006. 
266 Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2006a; Karlsson, Christer 2003. 
267 Elster, John 1998.   
268 Habermas, Jürgen 1987b, Towards a Rational Society, Cambridge: Polity Press, s. 98.  
269 Eriksen, Erik Oddvar och Weigård, Jarle 1999, Habermas politiska teori, Lund: Studentlitteratur, 
s. 19. 
270 Ibid, s. 17. 
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verkligen är de som blir vägledande, och inte bara de som företräds av aktörerna 
med störst makt och inflytande. Det finns inget normativt inslag på det sätt som 
finns i den deliberativa demokratiteorin.   

Eftersom man inte på förhand vet vad som är det bästa beslutet i en fråga måste detta 
bestämmas i en deliberationsprocess. Huruvida beslut sedan kan anses legitima eller 
inte blir då beroende av om de etablerade processerna uppfyller ett antal krav på en 
rättvist organiserad procedur. Men vilka kan då sägas vara kraven för att en 
kommunikativ rationalitet ska kunna vara den dominerande? Vilka kriterier behöver 
vara uppfyllda och vilka empiriska frågor behöver vi besvara för att uttala oss om 
hur väl den svenska förvaltningens arbete motsvarar den deliberativa 
demokratimodellens ideal? 

Argumentation eller förhandlingar 

Habermas menar att då statsförvaltningen är uppbyggd kring målrationellt tänkande 
kan dess agerande förklaras med den typen av teorier.271 Ett annat sätt att resonera 
kring detta är att det istället är så att statsförvaltningen lever under kravet att agera 
målrationellt, men att detta av olika anledningar inte är möjligt eftersom 
organisationer fungerar enligt lämplighetslogiken snarare än konsekvenslogiken.272 
Men eftersom den senare är den normativt understödda modellen är det den man 
försöker få det att se ut som om man arbetar efter, något som kan ge upphov till de 
särkopplingar som diskuterades i föregående kapitel. Habermas kan delvis sägas 
instämma i detta eftersom han menar att vissa sociala processer inte låter sig 
inordnas i den målrationella logiken.273 Även om han alltså inte tycks räkna in 
statsförvaltningens processer här. Men dessutom finns ett behov av mer 
kommunikativ rationalitet också inom administrationen eftersom det även inom det 
politisk-administrativa systemet numer sker överläggningar om mål och 
prioriteringar. Habermas begränsar sig dock till att behandla den parlamentariska 

                                                 
271 När det gäller förvaltningens roll är det korrekt att förvaltningen tillämpar en sådan rationalitet 
förutsatt att den baserar sitt handlande på legala regler som tillkommit under en kommunikativ 
handlingslogik. Av den anledningen är det viktigt att skilja administration och politik från varandra. 
Men när förvaltningen deltar i politikutformningen och inte bara i reproduktiv verksamhet ter det 
sig rimligt att ställa andra krav på organiseringen. Habermas, Jürgen 1981, band 2 s. 476ff. 
Lundquist menar även att rationalitets- och effektivitetslogik överbetonas i diskussionerna om 
förvaltningens roll. Lundquist, Lennart 1994, s. 11. 
272 March, James G. 1994a. 
273 Eriksen, Erik Oddvar och Weigård, Jarle 1999, s.130f.  
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diskursen, men givet den roll förvaltningen spelar i politikutvecklingen torde det 
vara rimligt att ta upp relevansen av kommunikativ rationalitet även i dessa 
sammanhang.274 

De distinktioner som kan göras i materialet och som svarar på frågan om det handlar 
om ”arguing” eller ”bargaining” – det vill säga om den dominerande logiken är 
kommunikativ rationalitet snarare än strategisk rationalitet, kan sägas vara att vid 
”bargaining” är det inte argument som styr interaktionen utan hot och löften som 
finns utanför själva förhandlingsbordet.275 Ett tecken på att den kommunikativa 
rationaliteten dominerar är däremot att ståndpunkter revideras och modifieras under 
interaktionens gång, samt att det utvecklas gemensamma ramar och mål för 
verksamheten. Skillnaden mellan den konsensus som kan uppnås genom 
deliberation, och kompromisser som uppnås genom förhandlingar är att alla 
accepterar lösningen av samma skäl, eller åtminstone av för de andra parterna 
acceptabla skäl.276 Deliberation kan sedan, av det skälet att organisationer lider av ett 
överhängande handlingstvång – organisationer är ju skapade för att åstadkomma 
något, leda fram till en situation där konsensus inte hinner uppnås utan där en 
kompromiss eller en omröstning måste avsluta processen. Om denna föregåtts av 
deliberation kan ändå resultatet bedömas som mer legitimt än om det skett 
förhandlingar innan beslutstillfället. 

Frågan om hur man skiljer ”arguing” från ”bargaining” i ett empiriskt sammanhang 
är ett svårt metodologiskt problem. Genom att följa en process över tid och göra 
djupintervjuer där typ av argument, rättfärdiganden och interaktionsformer tas upp 
och så vidare kan man i kombination med deltagande observationer få bättre 
förutsättningar att skilja de två typerna av logik från varandra.277 Ofta är de i 
praktiken sammantvinnade med varandra och förekommer empiriskt parallellt eller i 
olika delar eller faser av en beslutsprocess, men det finns teoretiska argument för att 
försöka urskilja de båda typerna för att kunna säga något om när och hur processen 

                                                 
274 Eriksen, Erik Oddvar 2002; Joerges, Christian och Neyer, Jürgen, 1999a, b; Karlsson, Christer 
2003. 
275 Elster, John 1992 s. 15. 
276 Habermas, Jürgen, 1996, s. 205, Eriksen och Weigård skriver om hur detta kan iakttas hos 
aktörer i sin operationalisering, Eriksen, Erik Oddvar och Weigård, Jarle 1999, s. 208. Om 
deltagarna ger samma skäl till att en lösning valts eller skäl som de övriga deltagarna kan godkänna 
har en så kallad ”provisional consesus” uppnåtts. Jfr Eriksen, Erik Oddvar och Weigård, Jarle 1999, 
s. 278, Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2005a. 
277 Se vidare metodavsnittet i kapitel 2, s.58ff. 
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karaktäriseras av en kommunikativ handlingslogik. Några typer av ”bargaining” som 
är vanliga och som man därför bör hålla utkik efter är för det första ”logrolling” eller 
på svenska kohandel som går ut på att man accepterar en lösning i utbyte mot att 
kompenseras på ett annat område. För det andra ”side payments” eller 
sidobetalningar som innebär att en aktör kompenseras ekonomiskt med resurser 
utanför det aktuella området och för det tredje kompromisser som betyder att alla 
parter accepterar en lösning som ingen uppfattar som den bästa.  

Alla intressen kan göra sig hörda 

En mycket central aspekt av den deliberativa modellen handlar om att alla aktörer 
måste ges rätt att presentera sina argument. Genom offentliga samtal kan dels olika 
argument och lösningar komma fram som annars inte skulle ha uppmärksammats 
eller skapats, men framförallt borgar offentligheten för att argumenten som förs fram 
kritiskt granskas. Endast de förslag som kan accepteras av alla kommer att överleva 
deliberationen och anses legitima. Det betyder att aktörer inte kan presentera sina 
argument enbart utifrån egennyttan. Man måste kunna presentera sina idéer med 
hjälp av argument som upplevs som goda och riktiga av alla, det vill säga utifrån det 
gemensamma bästa.278 Att presentera en lösning med argument som visar att något 
är den bästa lösningen enbart för en själv har svårt att överleva öppna diskussioner. 
Offentligheten har således en kritisk funktion såväl som en effektivitetsfunktion. 
Empiriska studier av olika fora inom ramen för EU-samarbetet visar emellertid att 
öppenhet i praktiken kan leda till mer strategisk rationalitet då aktörer är måna om 
att visa upp att de har en nationell ståndpunkt som de inte viker från i 
förhandlingarna med andra.279 Två empiriska frågor som blir viktiga att besvara 
handlar därför om alla har möjlighet att göra sig hörda och om det finns några hinder 
för att föra fram sina synpunkter när tillträde har uppnåtts. 

Jämlikhetsprincipen 

Aktörerna som deltar i processen ska också göra detta på jämlika villkor. Det 
betyder att maktförhållanden utanför processen inte ska spela någon roll utan 
förhållandena ska vara sådana att det bästa argumentet, oavsett vem som framför det 
ska få gehör. Skillnaderna mellan ekonomiska och sociala förhållanden är dock stora 

                                                 
278 Att beslut legitimeras genom throughput genom deliberativa processer snarare än genom eget 
deltagande diskuteras i Eriksen, Erik Oddvar 2005, ”Conclusion” i Eriksen, Erik Oddvar 2005. 
279 Naurin, Daniel 2004; Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2006a.  
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och strukturer måste därför byggas för att hantera detta. Detta är vidare det främsta 
skälet till att den deliberativa demokratin har kommit att betraktas som ett 
ouppnåeligt ideal och inte som något som verkligen kan genomföras i ett 
samhälle.280 

Ytterligare några indikationer på att processen varit rättvis är att alla aktörer haft lika 
tillträde till diskussion och att alla haft möjlighet att där presentera sina argument. 
Det är alltså frågan om öppenhet i två meningar, dels öppenhet för deltagare men 
också för olika lösningar och omdefiniering av mål.  

Elitdeliberation 

I och med att det är beslutsfora som i de flesta fall till sina formella fora endast 
tillåter deltagande av representanter för de aktuella medlemsländerna handlar det 
uteslutande om deliberation på elitnivå. Vanliga medborgare tillåts normalt inte att 
sitta med under förhandlingar i internationella organisationer. Elitdeliberation kan på 
sätt och vis ses som en anomali då det inte är möjligt för alla att göra sin röst hörd – 
men givet att tillträde till den aktuella processen inte är möjligt för alla kan man 
ändå tänka sig att politiska beslut kan betraktas som mer legitima om diskussionerna 
förs under sådana former att de uppfyller kraven i den deliberativa 
demokratimodellen inom det givna elitfora de existerar. För att detta ska kunna 
betraktas som legitimt krävs emellertid någon form av återkoppling till en offentlig 
sfär där medborgarna ges möjlighet att delta i och bedöma processen och det 
innehåll man där nått fram till. I strikt mening är det svårt att argumentera för att 
deliberation på elitnivå verkligen tillför något i demokrativäg, men om en process 
uppfyller de nedanstående kriterierna måste den ändå betraktas som mer 
demokratisk än om den inte gör det.281 Och även om elitdeliberation aldrig kan 
uppfylla den deliberativa modellens krav i en striktare mening kan sådana drag, 
utöver att bidra till demokratihalten även förbättra processen och dess utfall på olika 
sätt. Elster poängterar att deliberationen kan bidra med andra värden såsom att öka 
kreativiteten och finna nya lösningar på problem, att fatta bättre och mer 
välgrundade beslut samt att öka kunskapen om problemet bland deltagarna i 
processen och att fostra en samarbetskultur med ökat förtroende mellan 

                                                 
280 Eriksen, Erik Oddvar och Weigård, Jarle 1999, s. 285.  
281 Se Goodin, Robert E. 2005 s.188ff, för en diskussion av hur en process kan göras mer legitim 
genom att innehålla deliberativa moment på elitnivå. 
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deltagarna.282 Då ett flertal studier på senare tid också behandlat olika typer av 
elitdeliberation är detta ett skäl i sig att ytterligare undersöka dessa foras eventuella 
uppfyllande av demokratikrav då resultaten inte varit helt entydiga.283 Detta är de 
fyra kriterier som åtminstone måste vara uppfyllda för att förvaltningens arbete i 
processen ska anses demokratiskt utifrån ett deliberativt perspektiv. 

• Diskussioner istället för förhandlingar – kommunikativ handlingslogik 
snarare än strategisk  

• Att alla intressen har möjlighet att göra sig hörda  

• Jämlikhetsprincipen respekteras – det vill säga att maktrelationer utanför 
förhandlingsbordet inte är viktiga  

• Koppling mellan deliberativt fora på elitnivå och en offentlig sär 

Kriterierna är alla sådana som begagnats och varit viktiga komponenter i den 
diskussion som förts kring hur deliberation ska kunna mätas på olika sätt. Ett antal 
av de studier av deliberation som genomförts bland annat för att undersöka 
kvaliteten på samtalen i parlamentariska församlingar, domstolar och EU-
kommittéer vilka nämnts tidigare baserar sig också i stort på dessa kriterier. 284 Det 
fjärde kriteriet är dock endast intressant att undersöka förutsatt att de övriga tre 
åtminstone till någon del kan anses uppfyllda.285 Kopplingar mellan ett beslutsfora 
utan deliberativa kvaliteter och en offentlig sfär där deliberation kan finnas är inte 
meningsfull från ett demokratiskt perspektiv, mer än för att i så fall konstatera att det 
fora där besluten fattas inte är demokratiskt legitimt. Men hur vet man att 
jämlikhetsprincipen blivit respekterad och hur ser man i det empiriska materialet att 
det är frågan om öppna diskussioner snarare än förhandlingar? Några viktiga 
empiriska frågor blir då: ändras ståndpunkter under processens gång till följd av att 
nya argument presenteras? Utarbetas gemensamma uppfattningar? Har alla berörda 
parter tillträde till de fora där diskussionerna sker? Vilken möjlighet finns att få 
insyn i diskussioner på elitnivå och vilken koppling finns det mellan samtalen här 

                                                 
282 Elster, John 1998. 
283 Bächtinger, André, Spörndli, Markus, Steenbergen, Maarco R. och Steiner, Jürg 2005, ”The 
Deliberative Dimensions of Legislatures” i Acta Politica 40(2):225-238; Joerges, Christian och 
Neyer, Jürgen 1997a, 1997b; Naurin, Daniel 2004; Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2005, 2006a. 
284 Den specifika uppdelningen av kriterier bygger på Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa, 2003, 
2005 och 2006a.   
285 Jfr Habermas, Jürgen 1996, s. 182. 
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och de offentliga samtalen? Har förhandlingarna karaktären av kohandel och 
paketlösningar eller sker argumentation kring sakfrågorna? Kraven från den 
deliberativa modellen kan sammanfattas som nedanstående uppställning.  

 

Kriterium Empiriska frågor om 

Diskussioner istället för förhandlingar • Deltagarnas ståndpunkter ändras i 

mötet med andra bättre och mer 

välgrundade argument 

• Gemensamma referensramar skapas 

• Inga paketlösningar, kohandel, 

sidobetalningar eller kompromisser 

Öppenhet  • tillträde för relevanta aktörer till 

beslutsfora 

• inga hinder för aktivt deltagande efter 

inträdet  

Jämlikhetsprincipen respekteras  • deltagarna lyssnar till deltagare 

oavsett deras styrka 

• ingen aktör kan ensam lägga in veto 

Koppling elitdeliberation - offentlig sfär • beslutsfora uppvisar några av 

kriterium 1-3s särdrag 

• diskussioner sker i den offentliga 

sfären om de aktuella frågorna 

• möjlighet finns till insyn i beslutsfora 

 





4. Den svenska modellen möter EU 

 4. 1. EU:s sysselsättningsstrategin – en 

bakgrundsbeskrivning 

Under våren 2003 skrevs nya riktlinjer för EU:s sysselsättningspolitik. Riktlinjer 
med syfte att koordinera inriktningen på medlemsstaternas politikåtgärder för att 
minska arbetslösheten och stärka EU:s tillväxt och ekonomiska konkurrenskraft.286 
Det vill säga åtgärder med syfte att koordinera nationellt känsliga frågor som 
arbetsmarknadspolitik och jämställdhetsfrågor. Det här kapitlet behandlar 
Sveriges287 agerande för att påverka dessa riktlinjer. Hur såg den svenska 
ståndpunkten ut? Vilka organisationer var de centrala? Hur agerade förvaltningen 
när den deltog i beslutsprocessen inom EU-samarbetet?  Dessa är de huvudsakliga 
empiriska frågorna som ska besvaras i kapitlet.  

Formerna för EU-samarbetet förändras ständigt och beskrivningarna här utgör en 
ögonblicksbild av sysselsättningspolitiken och beskriver inte dagens organisering. 
Utgångspunkten är de former och relationer som existerade när riktlinjerna skrevs 
2003. Materialet består här liksom i de två övriga fallen till största delen av 
intervjuer.288 Utöver ansvariga från relevanta statliga organisationer har företrädare 
för arbetsmarknadens parter samt en paraplyorganisation för ett antal 
intresseorganisationer intervjuats.289 Andra viktiga källor har varit eget deltagande 
på ett antal seminarier och work-shops arrangerade av regeringskansliet, Svenska 
kommunförbundet och TCO - Tjänstemännens centralorganisation. 

                                                 
286 Europeiska unionen 1997, ”Amsterdamfördraget”, Artikel 125-30 OJE, C340. 
287 En liten påminnelse om vem som är Sverige är kanske på sin plats här. Med begreppen Sverige 
och den svenska positionen menas de aktörer som har i formellt uppdrag att företräda regeringens 
position. 
288 En fullständig förteckning över intervjupersoner samt en förteckning över de seminarier och 
möten som författaren bevistat återfinns i referenslistan. Detta gäller även för de kommande två 
fallen som presenteras i kapitel 5 och 6. Flertalet intervjuer för denna fallstudie har genomförts 
inom ramen för forskningsprojektet Govecor (www.govecor.org) som finansierats via europeiska 
kommissionens femte ramprogram.  
289 Utöver detta har en kollegas deltagande observation under 6 månader på kommissionens 
generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik varit en viktig källa till jämförelser och 
analyser. Thedvall, Renita 2006, Eurocrats at Work. Negotiating Transparency in Postnational 
Employment Policy, Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet samt 
intervju med Renita Thedvall. 
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Den öppna samordningsmetoden och sysselsättningsstrategin 

Den metod som används inom EU på sysselsättningsområdet, såväl som för 
socialpolitik och andra politiskt känsliga områden nära välfärdsstatens kärna, är den 
så kallade öppna samordningsmetoden (OMC – Open Method of Co-ordination). 
Den öppna samordningsmetoden är en modell för beslutsfattande som inrättades i 
EU-systemet i samband med att sysselsättningsfrågorna hamnade på EU:s 
dagordning genom Amsterdamfördraget 1997.290 Istället för bindande reglering via 
gemenskapsmetoden (Community Method) infördes en samarbetsform uppbyggd 
kring mjuk normgivning (Soft Law), cykliska gemensamma processer och peer 
review. Tanken är att genom kommunikation, utbyte av erfarenheter och gemensamt 
lärande uppnå samordning och konvergens av den nationella politiken i 
medlemsstaterna. 

I gemenskapsmetoden är kommissionen förslagsgivande och ansvarar för 
implementering, medan rådets olika konstellationer sedan fattar det för 
medlemsstaterna bindande beslutet. Europaparlamentet deltar där i varierande grad i 
de olika beslutsmodellerna. I den öppna samordningsmodellen är 
Europaparlamentets roll däremot betydligt mer begränsad eftersom de nationella 
parlamenten och regeringarna fortfarande formellt beslutar i frågorna på nationell 
nivå.291 Sysselsättningsstrategin (EES – European Employment Strategy) faller inom 

                                                 
290 För en utförligare beskrivning av metodens införande och utveckling se Biagi, Marco 2000, “The 
Impact of European Employment Strategy on the Role of Labour Law and Industrial Relations” i 
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations,16(2):155-173; 
Ekengren, Magnus och Jacobsson, Kerstin 2000, Explaining the Constitutionalisation of EU-
Governance. The Case of European Employment Cooperation, Score 2000:8; Goetschy, Janine 
1999,”The European Employment strategy. Genesis and Development”i European Journal of 
Industrial Relations, 5(2):401-418; Jacobsson, Kerstin och Schmid, Herman 2002 ”Real Integration 
or just Formal Adaptation? On the Implementation of the National Action Plans for Employment”, i 
De la Porte, Caroline och Pochet, Philippe (red.) 2002, Building Social Europe Through the Open 
Method of Coordination, Bryssel: PIE Peter Lang; Szyszczak, Erika M 2000, “The Evolving 
European Employment Strategy” i Shaw, Jo (red.) 2000, Social Law and Policy in an Evolving 
European Union, Oxford: Hart. För mer generella studier av den öppna samordningsmetoden se De 
la Porte, Caroline och Pochet, Phillippe 2002; Hodson, Dermont och Maher, Imelda 2001, ”The 
Open Method as a New Mode of Governance: The Case of Soft Economic Policy Co-ordination” i 
Journal of Common Market Studies, 39(4):719-746; Zeitlin, Jonathan och Trubek, David (red.) 
2003, Governing Work and Welfare in a New Economy: European and American Experiment, 
Oxford: Oxford University Press.  
291 Medbeslutandeförfarandet, samrådsförfarandet och samtyckesförfarandet är de huvudsakliga 
metoderna som används. Dessa tillämpas beroende på politikområde och existerande regelverk i de 
tre pelarna. 
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ramen för den öppna samordningsmetoden. Strategin innehåller en cyklisk årlig292 
process som inleds med att riktlinjer för ländernas politik arbetas fram och beslutas 
om. Detta sker genom diskussioner på EU-nivå i den förberedande 
sysselsättningskommittén, som kallas EMCO (Employment Committee), och som 
leder fram till gemensamma mål och riktlinjer beslutade om av rådet för 
sysselsättnings- och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.293 
Medlemsstaterna ska sedan sträva mot dessa mål och riktlinjer. Därefter skriver 
medlemsstaterna var sin handlingsplan - en så kallad NAP (National Action Plan) 
för den nationella politiken utifrån riktlinjerna. NAP:en granskas sedan av EU-
kommissionen som via ett formellt rådsbeslut ger landspecifika rekommendationer 
till medlemsstaterna om att förbättra de områden där det anses behövas mest. 
Sverige fick exempelvis flera år i rad en rekommendation om att sänka skatten på 
arbete som sett utifrån EU:s riktlinjer och regler kring sysselsättning och ekonomisk 
politik, ansågs för höga.294 Rekommendationerna baseras på hur väl varje enskilt 
medlemsland har levt upp till de mål som ställts upp nationellt i handlingsplanen och 
i de gemensamma riktlinjerna. Sysselsättningsstrategin bestod inledningsvis av de 
fyra pelarna anställbarhet, företagande, anpassningsförmåga och lika möjligheter. 

Den nationella politiken beslutas och genomförs fortfarande utan formell 
inblandning från EU, men tanken är att medlemsstaternas politik ska stämma 
överens med de riktlinjer som utfärdas på EU-nivå. Eftersom regleringen är frivillig 
i meningen icke juridiskt bindande krävs en vilja och ett engagemang för att 
medlemsstaterna ska genomföra riktlinjerna. Denna vilja kan sedan härstamma från 
att medlemsstaternas regeringar anser att riktlinjerna är eftersträvansvärda, eller från 
att grupptrycket är så pass påträngande att medlemsstaterna genomför politiken i alla 

                                                 
292 Vid den tidpunkt då studien genomfördes var processen årlig, men från och med 2003 beslutades 
att riktlinjer istället skulle utfärdas endast var tredje år. 
293 I frågor som rör sysselsättningspolitik deltar medlemsstaternas ministrar med ansvar för 
arbetsmarknadsfrågor. I Sveriges fall betyder det att arbetsmarknadsministern deltar i denna 
rådskonstellation. Men i andra länder ligger arbetsmarknadsfrågorna inom finansministeriernas 
ansvarsområde varför den organisatoriska tillhörigheten för de tjänstemän och politiker som i de 
olika medlemsstaterna arbetar med dessa EU-frågor varierar. 
294 Europeiska unionens råd 2000, ”Rådets rekommendation av den 14 februari 2000 om 
genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik”, OJC, L 052 , 25/02/2000 s. 0032 – 
0040, Europeiska unionens råd 2001, ”Rådets rekommendation av den 19 januari 2001 om 
genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik” OJC L 022 , 24/01/2001 s. 0027 – 
0037, Europeiska unionens råd, 2002, ”Rådets rekommendation av den 18 februari 2002 om 
genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik” OJC L 060 , 01/03/2002 s. 0070 – 
0080. 



Kapitel 4 

 

118 

fall. Således bygger metoden på en typ av logik där processen som föregår beslut om 
riktlinjer är avgörande för den efterföljande verksamheten eftersom det är här ett 
sådant engagemang och en vilja till förbindelse kan skapas. Det är också viktigt att 
påpeka att även om riktlinjerna inte är juridiskt bindande så är det fördragsfäst att 
medlemsstaterna ska delta i den process som den öppna samordningsmetoden 
bygger på.295 Skillnaderna mellan hur länderna i EU valt att utforma politiken inom 
de politikområden som hanteras med hjälp av den öppna samordningsmetoden är 
stora, varför så liten grad av överstatlighet som möjligt varit ett krav från 
medlemsstaterna. När sysselsättningsstrategin sjösattes sågs det som politiskt 
omöjligt att ens föreställa sig en harmonisering av hälso- och sjukvårdspolitik, 
socialförsäkringssystem eller ersättningsnivåer för A-kassan, men genom att inleda 
ett lösare samarbete på mellanstatlig nivå kunde EU, utan att använda ordet 
konvergens eller harmonisering, inleda en koordinering av medlemsstaternas politik 
inom dessa områden. Men när det saknas formell lagstiftning och sanktionssystem 
för de riktlinjer och rekommendationer som utfärdas till medlemsstaterna, hur kan 
man då förvänta sig att medlemsstaterna på nationell nivå ska följa 
överenskommelserna? Riktlinjerna blir inte till direktiv som förs in i nationell 
lagstiftning och det finns inga bestraffningsåtgärder såsom ekonomiska viten om 
medlemsstaterna, som när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten, inte håller 
överenskommelserna. Svaret är att den öppna samarbetsmetoden, och mjuk 
normgivning generellt bygger på andra koordineringsmekanismer.296 Kerstin 
Jacobsson menar att man för att förstå hur formellt icke bindande regler i praktiken 
kan bli styrande för verksamheten måste se till ett antal sociala eller diskursiva 
reglerande mekanismer.297 Dessa kan kort beskrivas som styrning genom 
övertalning, diffusion, standardisering av kunskap, strategisk användning av 
policylänkar och tidsstyrning.298 Innehållsmässigt består de i fallet med den öppna 
samordningsmetoden av ett gemensamt språk, utarbetande av gemensamma 
indikatorer, en gemensam kunskapsbank, tidspress, systematiska jämförelser och 

                                                 
295 I det nya fördraget som vid tiden för studiens genomförande inte antagits av alla medlemsstater 
fanns sysselsättningskapitlet kvar, men utan skrivningar som använder termen öppna 
samordningsmetoden. 
296 Mörth, Ulrika (red.) 2004, Soft Law in Governance and Regulation. An Interdisciplinary 
Analysis, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Pub. 
297 Jacobsson, Kerstin 2002, Soft Regulation and the Subtle Transformation of States. The Case of 
EU Employment Policy, Score 2002:4 s. 10. 
298 Ibid s.11. 
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uppföljningar i kombination med socialt tryck vilket i dessa sammanhang brukar 
kallas peer pressure. Metoden har vidare visat sig ha störst effekter i 
medlemsstaterna under tidiga delar såsom i agendasättningsfasen, än i senare delar 
av den nationella policyprocessen.299  

Sammantaget gör dessa mekanismer att medlemsstaterna på olika sätt tvingas ta 
hänsyn till de gemensamma reglerna på EU nivå. Det är också möjligt att 
kategorisera mekanismerna i två grupper. För det första de som gör att ländernas 
egna interna arbete formas genom att den nationella administrationen deltar i arbetet 
med att ta fram indikatorer för exempelvis kvalitet i arbete som sedan används för 
att värdera de egna insatserna. Här ingår bland annat det gemensamma språket och 
tidsramarna som tvingar medlemsstaterna att fundera i europeiska termer. Den andra 
kategorin består av mekanismer som genom jämförelser med andra länder i 
rankningar och bench-marking åstadkommer ett tryck på efterlevnad av reglerna. 
Medlemsstaterna vill undvika att framstå som ”sämst i klassen” som en av de 
svenska tjänstemännen uttryckte det.300 En tydlig indikation på att 
sysselsättningsstrategins frivilliga regler har en betydelse i medlemsstaterna är 
Sveriges och andra medlemsstaters intensiva arbete med att försöka påverka 
innehållet i riktlinjerna.  

4.2 Nya riktlinjer 

…varför det? 

Varför skulle då nya riktlinjer skrivas och varför just då? Det finns flera svar på de 
frågorna och det är svårt att avgöra de verkliga motiven bakom ett beslut som växt 
fram i ett så komplext organisationssystem som EU. Det är helt enkelt frågor som 
skulle kunna ägnas en hel undersökning i sig. Men en kort beskrivning och 
diskussion ska ändå göras här för att sätta in saker i sitt sammanhang. 
Sysselsättningspolitiken inom EU har blivit en del av Lissabonstrategin som 
formulerades för att se till att EU blir: ”världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt 

                                                 
299 Lòpez-Santana, Mariely 2004, How the Soft Pressure Form above Affects the Bottom. Member 
States' Social Policy and Europeanization, papper presnterat på the Conference of Europeanists 11-
13 mars 2004. 
300 IP 4:1. 
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med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”.301 
Sysselsättningsstrategin tog form under andra häften av 90-talet och när den funnits 
på plats i fem år ansåg kommissionen att det var dags att göra en utvärdering av 
resultaten. Samtidigt bestämdes att de olika delarna inom Lissbondagendan, de 
allmänekonomiska riktlinjerna (BEPG - Broad Economic Policy Guidelines) och 
sysselsättningsriktlinjerna skulle synkroniseras i tid för att undvika överlappningar 
och göra processerna mindre tungrodda.302 Detta var en process som tjänstemännen 
på kommissionen oroade sig för skulle leda till inre stridigheter om ansvarsområden 
och uppgiftsfördelning eftersom det vid en synkronisering skulle bli tydligt att vissa 
frågor hanterades på flera ställen och på olika sätt.303 En mer koherent process 
förväntades framtvinga en bättre koordinering nationellt, men framförallt på EU-
nivå eftersom kommissionen inte kan anta två dokument med olika syn på samma 
fråga vid ett och samma beslutstillfälle. Det var alltså detta som gav upphov till en 
oro att revirstrider skulle uppstå.304 Framförallt kom revirstriderna senare att bestå i 
en önskan från Generaldirektoratet för ekonomiska och finansiella frågor 
(Directorate General for Economic and Financial Affairs), vilket i dagligt tal 
förkortas till DG Ecfin, att inordna sysselsättningsriktlinjerna under de 
allmänekonomiska riktlinjerna medan Generaldirektoratet för sysselsättning och 
socialpolitik, ville hålla isär de två områdena mer.305 De svenska 
fackföreningsorganisationerna instämde i denna hållning liksom Närings- och 
Finansdepartementens tjänstemän vilka hade huvudansvaret för den svenska 
hanteringen av frågan.306 Traditionellt finns ofta spänningen mellan finansministerier 
och övriga ”spenderande” departement eller ministerier. Men denna tycktes mindre 
på det nationella planet där de två aktuella departementen ansåg sig ha fått en bättre 

                                                 
301 Europeiska rådet 2000, Ordförandeskapets slutsatser från europeiska rådet i Lissabon 23-24 
mars. 
302 Finansdepartementet 2002, Lissabonstrategin. VM i hållbar tillväxt, Europeiska kommissionen 
2002a, Communication from the commission: Taking stock of five years of the European 
employment strategy, COM; 416(01); Europeiska kommissionen, 2002b, Communication from the 
Commission on streamlining the annual economic and employment policy co-ordination cycles 
COM 487(01). 
303 IP 4:1, IP 4:11, IP 4:15, IP 4:24. 
304 IP 4:2. 
305 IP 4:2, 4:3. År 2006 när avhandlingen trycktes hade generaldirektoratet bytt namn till 
generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. 
306 Diskussioner mellan TCO:s företrädare på internt lunchmöte på TCO 6/5-03 samt intervju 4:4, 
4:5, 4:13. 
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förståelse av motpartens ståndpunkt genom ett nära samarbete med 
sysselsättningsstrategin.307 Skillnaderna på den nationella nivån var marginella i 
jämförelse med andra länder och med EU-nivån menar alla de intervjuade. När det 
gäller sysselsättningsriktlinjerna var den svenska ståndpunkten gemensam för de 
berörda departementen nästan från början. Båda departementen ansåg att riktlinjerna 
var för ”roddiga” som en tjänsteman uttryckte det, det vill säga för otydliga och 
svåröverskådliga.308 Synkroniseringen med riktlinjerna för den ekonomiska politiken 
sågs som något positivt även om det här fanns en viss skillnad i synsättet på 
relationerna mellan dessa två processer. Dock var förståelsen för att 
sysselsättningssidan inte ville inordna sina riktlinjer inom ramen för de ekonomiska 
större än på EU-nivå. 

På basis av utvärderingen som gjordes både av kommissionen själv och av varje 
enskilt medlemsland, skulle sedan nya förbättrade och med de allmänekonomiska 
riktlinjerna koordinerade, sysselsättningsriktlinjer utfärdas av rådet på förslag av 
kommissionen.309 Utvärderingen fick emellertid en del kritik bland annat för det 
bristande statistiska underlaget. När utvärderingen gjordes i Sverige av IFAU 
(Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), ITPS (Institutet för 
tillväxtpolitiska studier) samt Statskontoret, användes exempelvis endast data från 
tiden före det att sysselsättningsstrategin infördes varför det rimligtvis var svårt att 
utifrån detta diskutera strategins eventuella effekter.310 Ändå sågs den svenska 
utvärderingen som en mycket god och noggrann sådan i jämförelse med andra 
medlemsstaters.311 Att kommissionen skulle ha fått idén till att revidera riktlinjerna 
med anledning av utvärderingen är med andra ord tveksamt. Den hade emellertid 
bortsett från att det i utvärderingen framkommit en hel del kritik från 
medlemsstaterna om att riktlinjerna var krångliga och alltför detaljerade. Vilka 

                                                 
307 Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2004b National Report for Sweden .Fourth National Report 
to GOVECOR-project (www.govecor.org). 
308 IP 4:5 
309 Utvärderingen genomfördes dels av medlemsstaterna själva som fick utvärdera effekterna av 
strategin nationellt men även fick specifika utvärderingsuppdrag och frågor de skulle titta närmare 
på, dels av kommissionens egen utvärdering och sammanställning. Efter att utvärderingen blev klar 
och det stod klart att kommissionen inte var helt nöjd med hur den genomförts beslutades 
kommissionen att genomföra egna mer djupgående utredningar av vissa aspekter. IP 4:3. 
310 ITPS 2002, Den svenska utvärderingen av EU’s sysselsättningsstrategi, Statskontoret 2002, 
EU:s sysselsättningsstrategi och utformningen av den nationella politiken, 2002:02. 
311 IP 4:6. 
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politiska skäl som kan ha legat bakom själva valet av tidpunkt för en utvärdering 
eller syftet med densamma är i sig en intressant process där såväl medlemsstater som 
kommissionens olika generaldirektorat med stor sannolikhet alla varit aktiva 
deltagare. Tjänstemännen på kommissionen och inom det svenska regeringskansliet 
uppfattade ett antal olika skäl. Bland annat att kommissionen ville utvärdera och få 
fram det som varit bra för att sedan undvika motstånd mot den öppna 
samordningsmetoden inom andra områden där man tänkt sig att införa metoden, 
eller för att kommissionen upptäckt att medlemsstaterna inte riktigt lever upp till 
strategin och därför vill omformulera vissa delar så att kraven på länderna skulle bli 
tydligare. Andra menar att den nya kommissionären ville sätta sin personliga prägel 
på strategin, och att det handlade mer om att förändra för att visa sig 
handlingskraftig och sätta sin prägel på verksamheten än om att det fanns goda idéer 
om hur strategin skulle kunna förbättras. Hur som helst kan en utvärdering skapa 
möjligheter och tillfälle att förändra och förnya en verksamhet. Processen med nya 
riktlinjer för sysselsättningspolitiken som vi följer här kan sägas ha löpt parallellt 
med utvärderingen och synkroniseringen, men också såsom delvis invävd i dessa.  

Den formella processen som egentligen alltid är densamma när nya riktlinjer skrivs, 
såg ut så att kommissionen (mer specifikt Generaldirektoratet för sysselsättning och 
socialpolitik och DG Ecfin) skrev ett förslag som sedan efter att ha diskuterats i fyra 
rådgivande kommittéer312 skulle upp till beslut i rådet. Även arbetsmarknadens 
parter på EU-nivå skulle enligt fördraget kommentera förslaget och dessutom skulle 
Europaparlamentet höras i frågan. I januari 2003 kom kommissionens första 
kommunikation.313 I mars hölls vårtoppmötet314 och det slutgiltiga förslaget om 
riktlinjer skulle antas av rådet på ett möte som var schemalagt till den 2 juni 2003. 

                                                 
312 Dessa tre är utöver EMCO: kommittén för social trygghet –Social Protection Committee (SPC), 
Ekonomiskpolitiska kommittén – Economic Policy Committee (EPC) och Ekonomiska och 
Finansiella kommittén – Economic and Financial Committee (EFC). 
313 Vissa förslag fanns redan i Europeiska kommissionen 2002a som kom i juli året innan, 
Europeiska kommissionens, 2003a, The Future of the European Employment Strategy (EES). A 
strategy for full employment and better jobs for all. COM (2003) 6(01). 
314 Vårtoppmötet (Spring Council) hålls årligen och under några dagar på våren möts samtliga 
rådskonstellationer och drar upp riktlinjerna för EU:s arbete under det kommande året. Dessa möten 
har ansetts bli allt viktigare då de övergripande ramarna lägger fast mycket av vad som sedan blir 
möjligt inom de olika sakområdena.   
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Svenska utgångspunkter  

EU:s sysselsättningsstrategi är till sitt ursprung starkt influerad av svenska idéer. 
Bland annat brukar den tidigare socialdemokratiske finansministern och före detta 
generaldirektören för kommissionens direktorat med ansvar för 
sysselsättningsfrågor, Allan Larsson, ses som en av de viktigaste enskilda 
personerna för strategins initiering. Sverige var vidare ett av de länder som 
argumenterade starkt för införandet av den öppna samordningsmetoden och 
användningen av den. Även i den process vi ska följa här var Sverige ett av de mer 
aktiva länderna i att försöka påverka formuleringen av nya riktlinjer. Ett skäl, om än 
inte officiellt uttalat, anses vara att den öppna samordningsmetoden är politiskt 
aptitlig då regeringen kan inleda EU-samarbete men fortfarande hävda med rätta att 
politiken är nationellt bestämd.315 En position som rimligtvis passar den svenska 
regeringen bra då de svenska medborgarna visat sig skeptiska till ökat EU-inflytande 
på den nationella politiken. Att sysselsättningsstrategin i mångt och mycket bygger 
på svenska idéer och tankegångar är något som jag kommer att argumentera för kan 
kopplas till den svenska inställningen till EU-samarbetet i sin helhet.316  

Det svenska självförtroendet var högt när det gällde sysselsättningspolitiska 
sakfrågor och även andra aktörer talade om Sverige som en föregångare på många 
sätt. När kommissionens företrädare talade om medlemsstaternas genomförande av 
strategin och de rekommendationer Sverige fått lade de huvudet lätt på sned och 
sade saker som: ”Sverige har ju en lång tradition av sådant här arbete.” Och; 
”naturligtvis kommer Sverige mycket högt upp på rankinglistorna. Eller ”Sverige är 
ju så duktigt på att hantera processerna, att involvera parterna och på att förstå att 
frågorna ska prioriteras”.317 Detta var något svenska aktörer gärna talade om och det 
tycktes finnas en grundinställning på nationell nivå att Sverige egentligen inte 
behöver lära sig något av andra utan att Sverige redan kan det mesta och snarare ska 

                                                 
315 IP 4:7. 
316 Detta skulle utgöra ett analytiskt problem om man skulle avgöra strategins betydelse för den 
svenska sysselsättningspolitiken. Detta eftersom det blir svårt att avgöra huruvida det skett en 
anpassning av den svenska politiken, eller om eventuella reformer skulle genomförts oavsett trycket 
från den europeiska nivå givet att den nationella politiken låg så nära strategins grundtankar. Den 
här undersökningen tittar emellertid inte på den förda politiken utan på hur förvaltningen agerar för 
att påverka EU-nivån, det vill säga om formerna för hur politik bedrivs. 
317 IP 4:2, IP 4:10, IP 4:11. 



Kapitel 4 

 

124 

hjälpa andra på traven.318 Att då agera aktivt för att påverka en ny strategi ter sig 
således naturligt eftersom Sverige upplever sig ha mycket och ge och veta vad man 
talar om. I handlingsplaner och i länderjämförelser var Sverige noga med att 
poängtera sin mångåriga tradition av förebyggande verksamhet och aktiva 
arbetsmarknadspolitik. Det ansågs vara så att andra medlemsstater i allmänhet 
lyssnar när Sverige talar utifrån sin erfarenhet och att det är bra att bygga upp sin 
argumentation kring detta.319 Det upplevdes vara en fördel att Sverige hade kunskap 
och kunde tala utifrån sin expertis och den typen av argument upplevdes ofta få gott 
gehör, även om det i känsliga frågor i förhandlingarna övergick till kohandel med 
enskilda medlemsstater för att få dessa så att säga ”med på båten”.320 Man kan säga 
att det handlar om en erfarenhetsbaserad expertis snarare än en rent teknisk eller 
vetenskaplig sådan. Sedan användes dock vetenskapliga metoder som statistiska 
mätningar och utvärderingar av exempelvis arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att 
visa upp sin förmåga och erfarenhet.321 

Samtidigt hade det med tiden vuxit fram en åsikt både inom regeringskansliet och 
bland parterna och andra nationella intressenter att Sverige ibland visar upp en något 
självgod attityd och att man borde se över sin egen politik och vara mer öppen för 
andras kunskap inom området.  

Och sen kan man ju diskutera om man i alla lägen har grund för att ha den 
här inom citationstecken ”självbelåtna” inställningen men rätt så mycket 
så har det varit. Och jag menar det finns ju någon parallell till EU-
frågorna över huvudtaget att det tar ett antal år innan frågorna slår igenom 
som den nationella politik det egentligen är idag.322 

Från fackligt håll ansågs denna syn även vara förhärskande bland parterna och 
företrädare menade att såväl regeringen som dessa bör akta sig för att sätta sig ned 
och vara nöjda med vad som åstadkommits och inte visa vilja att lära av andra. Dels 

                                                 
318 Deltagande observationer på regeringskansliets seminarium "Fler och bättre jobb" 4/6-2004 samt 
på internt lunchmöte på TCO med Leif Dergel, samordnare för internationella frågor på TCO samt 
Herman Schmid, MEP Vänsterpartiet, 6/5- 2003, IP 4:13. 
319 IP 4:1. 
320 IP 4:1, IP 4:8, IP 4:9. 
321 IP 4:1, Europeiska Kommissionen 2003b, Joint Employment report 2003, Näringsdepartementet 
2003, Non Paper on the Future of the EES. 
322 IP 4:12. 
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för att man då inte fortsätter utveckla politiken, dels för att detta kan skada 
förtroendet för Sverige på EU-nivån på länge sikt.323 

4.3 Förslaget tar form 

Den förberedande sysselsättningskommittén  

Den kanske viktigaste platsen för arbetet med riktlinjerna var 
sysselsättningskommittén – EMCO som nämndes tidigare. Kommittén är en 
förberedande kommitté under rådet men något speciell i sin konstruktion och i sin 
formella status i EU:s beslutsprocess. Normalt finns förberedande kommittéer 
antingen först under kommissionen i förslagsfasen eller under rådet i beslutsfasen. 
Men för sysselsättningsfrågorna finns inga arbets- eller expertgrupper under 
kommissionen utan sysselsättningsstrategin hanteras endast i EMCO. Därutöver 
finns normalt kommittéer i implementeringsfasen, de kommittéer som vanligtvis 
burkar kallas kommitologin, men sådana saknas i den öppna samordningsmetoden 
eftersom genomförandet ligger nationellt. Således är EMCO i princip den enda 
förberedande kommittén. Detta speglas i att de förslag kommittén ger i princip aldrig 
ändras under ministerrådsmötena.324 Inte heller i Coreper sker ändringar och faktum 
är att det heller inte sker någon politisk diskussion där. Det finns naturligtvis 
undantag, men det är mycket sällsynt att detta sker och undantagen handlar främst 
om de landspecifika rekommendationerna.325  

Kommittéerna inom EU hör vanligtvis antingen till kommissionen eller rådet, men 
EMCO och de andra tre aktuella kommittéerna hade en något annorlunda position 
och tillhörde på sätt och vis båda organisationerna. Formellt var EMCO en 
förberedande rådskommitté,326 men dels var kommissionen en fullvärdig medlem i 
kommittén, dels fanns inga andra kommittéer i beslutsprocessen som hanterar 
samma frågor. Kommittén skulle vidare leverera uttalanden på uppmaning från både 
rådet och kommissionen. Kommitténs sekretariat satt dessutom på kommissionen 
och även om det formellt var just kommitténs sekretariat var tjänstemännen 
                                                 
323 IP 4:13. 
324 IP 4:2, IP 4:9. 
325Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2006b, “New Governance Structures in Employment Policy 
Making”, i Linsenmann, Ingo och Wessels, Wolfgang (red.) 2006, Economic Governance in the 
EU, Palgrave Macmillan.   
326 Official Journal of the European Communities, Council decision 24 January 2002 – Establishing 
the Employment Committee, 2000/98/EC. 
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fortfarande anställda på kommissionen och hämtade från dess personal. Dessutom 
var EMCO i mångt och mycket beroende av den enhet på kommissionen som 
kommittén tillhörde när det gäller sakkunskap och underlag till de förslag och 
dagordningar som användes för mötena. Kort sagt utgjorde kommittéerna en 
innovation i EU-strukturen och bygger på en delvis annorlunda makt och 
uppgiftsfördelning mellan de formella EU-institutionerna.327 EMCO hade tre 
systerkommittéer vilka nämndes tidigare och som var sammansatta och reglerade på 
liknande sätt vilka också behandlar sysselsättningsfrågor och däribland nya 
riktlinjer. Två av dessa tillhörde DG Ecfin och Ecofinrådet, EFC och EPC, medan 
ytterligare en, kommittén för social trygghet SPC, hörde till samma 
rådskonstellation och kommissionsdirektorat som EMCO.328 Ytterligare en viktig 
skillnad mellan EMCO, SPC, EPC och EFC handlar om deras relation till rådet och 
kommissionen där den ekonomiska kommittén EFC anses mer politisk och närmare 
ministernivån. 

I EMCO satt fyra representanter från varje medlemsland – två ordinarie och två 
suppleanter, samt två representanter från kommissionen. De svenska ledamöterna 
kom alla från Näringsdepartementets enhet för arbetsmarknadspolitik, men vid vissa 
tillfällen följde personer från Finansdepartementet med och främst då de som 
arbetade med NAP:en och som tillhörde enheten för EMU och strukturfrågor i EU. 
Övriga tjänstemän på Finansdepartementet som arbetade med 
sysselsättningsstrategin fanns vid denna tidpunkt på den internationella avdelningen 
på enheterna för internationella organisationer samt enheten för internationell 
makroekonomi.  De svenska EMCO-deltagarna är alltså från departementsnivå 
normalt och så var fallet även under riktlinjeprocessen, men det är möjligt att ta med 
sig exempelvis statistiker från myndighetsnivå om behovet finns.329 Då den här 
processen startade under 2002 hade Sverige även ordförandeskapet i en av EMCOs 
undergrupper, indikatorsgruppen.330 Det var en av tjänstemännen på 

                                                 
327 Se Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2006b. 
328 För en mer detaljerad beskrivning och analys av deras formella ställning, interaktion och interna 
arbete utifrån ett deliberativt perspektiv se Kerstin och Vifell, Åsa 2005a ”Towards Deliberative 
Supranationalism?” i Eriksen, Erik O (red.) 2005, Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2004a, 
”Samtal bakom lyckta dörrar” i Premfors, Rune och Roth, Klas (red.) 2004. 
329 IP 4:1. 
330 Kommittén hade två undergrupper, Ad hoc och indkatorsgruppen och det var i den senare av 
dessa två som Sverige hade ordförandeskapet under första delen av riktlinjeprocessen. 
Undergrupperna hanterar mer tekniska frågor och dess medlemmar är oftast lägre tjänstemän med 
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Näringsdepartementet som innehade en av de ordinarie representantposterna i 
EMCO som ledde undergruppen. På så vis fanns regelbundna och mycket goda 
relationer med sekretariatet på kommittén. Näringsdepartementet hade dessutom valt 
att låta en av suppleanterna i EMCO sitta på den svenska representationen i Bryssel. 
På så vis ansåg man sig få uppsikt över vad som skedde i processen och kunde 
samtidigt upprätthålla och skapa viktiga nätverk och kontakter.331 Tidigare hade 
denna tjänsteman arbetat på hemmaplan på Näringsdepartementet med att skriva den 
svenska NAP:en.  

I EMCO behandlades sysselsättningsriktlinjerna i flera omgångar. Dels i samband 
med utvärderingen och dels i den formella beslutsgången kring kommissionens 
förslag som presenterades på vårtoppmötet 2003. Den första gången riktlinjerna togs 
upp var när kommissionen skrev sitt första förslag till hur den framtida strategin 
skulle komma att se ut och när resultaten av utvärderingen behandlades. I detta läge 
fanns inga konkreta skrivningar om hur innehållet i riktlinjerna skulle se ut eller hur 
många de skulle vara. Däremot konstaterades att erfarenheterna av arbetet samt 
utvärderingen visade att strategin uppfattats som krånglig med horisontella mål, för 
många riktlinjer och så vidare.332 För att kunna få ordentligt genomslag måste den 
förenklas, menade kommissionen, vilket den svenska regeringen helt ställde sig 
bakom.333 Såhär beskrev en av de svenska tjänstemännen som arbetat med den 
svenska NAP:en orsakerna bakom de svenska ståndpunkterna i frågan. 

Man stödjer ju ganska mycket kommissionen i att den måste förenklas. 
Man  behöver förändra riktlinjerna och göra den tydlig och därmed mer 
slagkraftig. (…) Men jag tror att det finns många länder som håller med 
om det. Samtidigt som det finns andra länder som inte håller med om det. 
Ju enklare det blir desto tydligare blir det.334 

                                                                                                                                                     
mer sakkunskap kring de specifika frågor som ska diskuteras. Gruppernas arbete leds av 
medlemmar i huvudkommittén och förbereds av kommitténs sekreterare respektive sekreterarens 
assistent. Indikatorsgruppen har exempelvis arbetat med att ta fram gemensamma indikatorer för 
kvalitet i arbete. Ett arbete som blev fyllt av politiska konflikter där gruppens tekniska karaktär kom 
att försvagas. Något som enligt  andra deltagare hanterades på ett  mycket bra sätt av dåvarande 
svenske ordföranden i gruppen. 
331 IP 4:14. 
332 Europeiska kommissionen 2002a, Europeiska kommissionen 2002b. 
333 IP 4:1. 
334 IP 4:4. 
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Som tjänstemannen gav uttryck för så betyder tydlighet att det blir mer uppenbart 
om ett land lever upp till de ställda kraven om alla vet vilka kraven är. Det var 
viktigt för Sverige att poängtera att målen skulle vara på uppnådda resultat medan 
medlemsstaterna själva skulle fortsätta besluta om medlen för att nå dit. I övrigt ville 
Sverige gärna ha kvantifierbara mål. Dessutom var entreprenörskap en viktig 
sakfråga som Sverige var angelägen om att få med och som ju i den då gällande 
strukturen utgjorde en egen pelare. Skälet var att det ansågs viktigt att visa att 
sysselsättning inte bara handlar om arbetsmarknadsåtgärder.335 

Regeringskansliet 

Nationellt ligger sysselsättningspolitiken främst på Näringsdepartementet, men när 
det gäller sysselsättningsstrategin var ansvaret delat med Finansdepartementet. Det 
innebar i praktiken att den nationella handlingsplanen, NAP:en, skrivs gemensamt 
av Finans- och Näringsdepartementen och bereddes gemensamt.336 Det berodde 
bland annat på att man dels ansåg sig ha möjlighet att få bättre genomslag i EU för 
den svenska synen om det kunde visas att frågorna förankrats nationellt, men dels 
för att det ansågs ge en bättre koherens på policyplanet nationellt. Antalet tjänstemän 
som var sysselsatta med dessa frågor var dock begränsat till en handfull. En 
nyanställd tjänsteman var förvånad över att verksamheten inte var mer ”EU-fierad”, 
det vill säga att EU-frågor genomsyrade verksamheten och diskuterades mer.337 De 
som arbetade med sysselsättningsstrategin ansåg att det var mycket viktigt att tala 
med en röst i olika sammanhang. Med det menas att Sveriges representanter 
uttrycker samma svenska hållning i olika arbetsgrupper, kommittéer och möten på 
olika nivåer. Man uttalade en skepsis mot andra länder vilka upplevdes ha en sämre 
koordinering. Det förekom ofta att exempelvis tyska delegater sa en sak i EMCO 
och en annan i de ekonomiska kommittéerna.338 Det fanns en inställning att vissa 
länder använde detta som en medveten strategi där representanter kompenserade vad 
som sagts i ett sammanhang med att säga det motsatta i ett annat om ett uttalande 

                                                 
335 IP 4:1, 4:4. 
336 När det gäller de allmänekonomiska riktlinjerna som sysselsättningsriktlinjerna skulle 
synkroniseras med hade Finansdepartementet ensamt huvudansvaret, men genom gemensam 
beredning deltog även Näringsdepartementet. 
337 IP 4:4. 
338 IP 4:1, IP 4:5. 
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inte fallit i god jord när det presenterades.339 Men detta var inte en strategi som 
Sverige använt sig av, utan istället lades en hel del möda ned på att koordinera sig 
inför möten av olika slag. Medlemmarna i EPC respektive EMCO deltog nu liksom i 
vanliga fall på varandras beredningsmöten inför möten i Bryssel och samordnade 
den svenska positionen. Detsamma gällde inför ministerrådsmöten. Utöver detta 
skedde en stor del av koordineringen informellt genom tätt samarbete och dagliga 
kontakter per telefon och mail, möten i Bryssel och inför Bryssel-resor. En annan 
studie av hur EU:s sysselsättningspolitik hanterats på nationell nivå visar att 
samordningen på departementsnivå ökat sedan sysselsättningsstrategin hamnade på 
den europeiska dagordningen samt att tjänstemännen själva uppfattar detta som 
något positivt.340 

Utöver att koordinera den svenska ståndpunkten inför möten användes de täta 
kontakterna på departementsnivå i ett tidigt skede till att arbeta fram skriftliga 
inlagor om riktlinjerna. På Närings- och Finansdepartementet producerades ett antal 
så kallade ståndpunkts-PM eller non-papers där Sveriges syn på hur de nya 
riktlinjerna borde se ut presenterades.341 Dessa cirkulerades bland annat i EMCO och 
såväl medlemmar som sekretariat och andra tjänstemän på kommissionen samt 
parlamentets rapportör i frågan erhöll ett sådant papper. Som en av tjänstemännen på 
departementsnivå uttryckte det: 

Man hade det ständigt med sig på möten på alla nivåer. Från politisk nivå 
till lägsta tjänsteman. Jag tror faktiskt att alla har fått det! 342  

Genom att sprida sitt ståndpunktspapper hoppades Sverige få stöd för sina punkter, 
och då pappret delades ut inför möten fanns möjligheten att så att säga ”sälja in” 
idéerna på ett tidigt stadium. Däremot skrevs inga gemensamma PM med andra 
länder men såhär beskrev en tjänsteman det nära samarbetet med andra så kallade 
like-mindedländer.  

Och man har mer eller mindre varit överens med andra länder att det här 
och det här kommer vi att lägga fram. Så att de köper kanske inte hela 

                                                 
339 IP 4:1, IP 4:2. 
340 Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2004b s.17. 
341 Näringsdepartementet 2002, Draft Swedish Non-Paper on the Future of the European 
Employment Strategy. 
342 IP 4:5. 
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kitet, men andemeningen i paketet så att det är berett med andra också 
vars syn ligger nära.343 

Även andra medlemsstater använde sig av denna taktik. Dock inte i samma 
omfattning som Sverige som också upplevde sig ha fått mycket positiv respons från 
de flesta aktörer som tycket att förslaget var bra och konstruktivt. Detta paper blev 
en viktig input i och liknade i mångt och mycket det första förslag som 
kommissionens tjänstemän sedan presenterade för diskussion i EMCO.   

Det första förslag på riktlinjer som presenterades i EMCO ”draftades”, det vill säga 
att ett första utkast sattes ihop av kommissionens tjänstemän på generaldirektoratet 
för sysselsättning och socialpolitik. Detta skedde under det att tjänstemännen från 
direktoratet hade kontakter med såväl parterna på EU-nivå, parlamentet, 
medlemsstaterna som med övriga berörda generaldirektorat. Eftersom DG Ecfin till 
viss del hade idéer som stod i motsats till generaldirektoratet för sysselsättning och 
socialpolitiks agenda blev det viktigt för detta DG att ha allierade och veta att det 
förslag som presenterades hade stöd. De olika generaldirektoraten inom 
kommissionen är, liksom de svenska departementen i regeringskansliet, olika 
betydelsefulla och olika starka i förhållande till varandra. Ofta är finansministerierna 
nationellt starka eftersom de har huvudansvaret för budgeten vilken delvis definierar 
utrymmet för de övriga politikområdena. Samma mönster upprepas på EU-nivå med 
den skillnaden att DG Ecfins styrka och inflytande är något mindre med anledning 
av att organisationen inte har några direkta gemensamma resurser att fördela då 
unionen inte tar ut någon skatt och heller inte ägnar sig åt fördelningspolitik.344 
Däremot har den ekonomiska politiken och de organisationer som ansvarar för den 
ett relativt sett större handlingsutrymme i förhållande till övriga områden – mycket 
för att dessa organisationer leds av nationellt viktiga personer, i ministerrådet deltar 
medlemländernas finansministrar, vilket ger förslagen och synpunkterna extra 
tyngd.345 De svenska non-papers som skrevs och distribuerades var ett av underlagen 

                                                 
343 IP 4:4. 
344 IP 4:28. Tjänstemännen på kommissionen gav olika exempel på hur man visste att ett DG var 
starkt i förhållande till andra eller inte. Ett sådant tecken handlade om varifrån organisationen 
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inflytelserika nationella organisationer vilka investerar sina resurser och sitt inflytande för att få en 
än store betydelse på europeisk nivå se Wessels, Wolfgang 1997, “An Ever Closer Fusion? A 
Dynamic Macropolitical View on Integration Processes” i Journal of Common Market Studies, 
35(2):267-299, s. 273ff. 
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då förslaget draftades och sedan presenterades i EMCO. Diskussionerna i kommittén 
handlade bland annat om antalet riktlinjer och de kvantifierbara målen. Sverige var 
ett av de länder som ville ha minst antal riktlinjer. När riktlinjerna diskuterats i 
EMCO för andra gången tog kommissionens interna arbete som också pågått 
parallellt ny fart innan ett slutgiltigt kommissionsförslag kunde presenteras för rådet.  

Samberedningen i kommissionen  

Eftersom flera av generaldirektoraten berördes av sysselsättningsstrategin och 
eftersom riktlinjeprocessen löpte delvis sammankopplat med synkroniseringen av 
andra processer som sköttes av andra generaldirektorat än 
sysselsättningsdirektoratet, skedde en omfattande samberedning av kommissionens 
förslag. Viss samberedning skedde också under skrivandets gång mellan främst DG 
Ecfin och direktoratet för sysselsättning och socialpolitik. Det senare direktoratet 
stödde liksom Sverige och de flesta andra medlemsstaterna idén om att införa 
kvantitativa mål på såväl nationell som europeisk nivå. Men detta motarbetades av 
generaldirektoratet för ekonomiska frågor samt de två ekonomiska kommittéerna 
som behandlade riktlinjerna och som från Sverige bemannades från 
Finansdepartementet. Direktoratet för sysselsättning och socialpolitik skrev först ett 
utkast till förslag där kvantitativa mål fanns inlagda, men när detta sedan 
cirkulerades till övriga direktorat kom det i retur utan målen när DG Ecfin redigerat 
och kommenterat texten. Därefter försökte sysselsättningsdirektoratet att åtminstone 
få in målen för EU-nivån vilket lyckades för ett tag, men efter en tids förhandlande 
ströks även dessa ur den slutgiltiga texten. DG Enterprise arbetade i sin tur för att 
entreprenörskap skulle kvarstå som en av de fyra pelarna medan de övriga 
direktoraten istället villa ha det med som en riktlinje alternativt mainstreama 
området.346 DG Enterprise, som är ett relativt litet och resurssvagt direktorat i termer 
av status, storlek på ansvarsområde och personal, blev också tvungna att slutligen 
acceptera att entreprenörskap förvandlades till en av de vanliga riktlinjerna. När 
kommissionens samberedning så småningom avslutades blev det svårare för 
medlemsstaterna att påverka skrivningarna eftersom alla ändringar i det slutgiltiga 
förslaget skulle vara tvungna att gå igenom en sådan arbetsam samberedning igen. 

Skiljelinjen om mål gick alltså främst mellan ekonomi-delen och arbetsmarknads-
delen inom kommissionen och på EU-nivån generellt, men detta är en situation som 
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inte återspeglades på den nationella nivån i Sverige. När den svenska linjen 
utarbetades här hemma resonerade man såhär när det gällde användandet av mål: 

Just med svenska Finansdepartementet var det inte så, dom tycker ju 
liksom regeringen här att det är bra med mål, sen vet jag inte hur mycket 
man drivit det. Man vet ju inte vad dom sitter och säger i andra grupper i 
EU. Men utåt har vi i alla fall varit eniga. Hur mycket dom där 
argumenterar emot sina kamrater från andra länder.347 

Som nämndes tidigare hade Sverige en hel del kontakter med andra medlemsstaters 
representanter och också med tjänstemän på kommissionen. Men det gällde ibland 
att se över vem man ingick allianser med. Det fanns kritik och frågetecken i 
kommissionen och bland de övriga medlemsstaterna mot hur Sverige agerat i denna 
fråga.348 Storbritannien var exempelvis ett av de länder Sverige ofta tyckt lika som 
rörande sysselsättningsstrategin, men de båda medlemsstaterna har nått fram till sin 
gemensamma ståndpunkt på helt skilda grunder. Storbritanniens grundinställning till 
den öppna samordningsmetoden är att den är mycket bra eftersom Storbritannien 
skulle ha stora svårigheter att uppfylla striktare krav som en lagstiftning av den 
traditionella metoden innebär. Sverige har å sin sida inga sådana svårigheter men är 
rent principiellt motståndare till mer lagstiftning på EU-nivå. I förhandlingar uppstår 
enligt en av de intervjuade ibland problem med att förstå Sveriges position när 
landet motsätter sig ett förslag.349 Speciellt i de fall när kommissionen erbjuder sig 
att anpassa texten efter svenskt önskemål så att det kan gå igenom. Men Sverige 
avböjer då oftast. Att liera sig med länder som har ett lågt förtroende inom 
politikområdet och som betraktas som eftersläntrare med implementeringen av den 
öppna samordningsmetoden endast av principskälet att man vill visa att man värnar 
om nationell lagstiftning kan, enligt en av de intervjuade tjänstemännen, ge 
förtroendeproblem för Sverige i framtiden. 350 

Ny ordförande i EMCO  

Under våren 2003 började en tjänsteman från Näringsdepartementet en anställning 
på sysselsättningskommitténs sekretariat. Det var för övrigt en tjänsteman som 
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tidigare ansvarat för den svenska NAP:en. Dessutom valdes under våren 2003 en av 
de svenska delegaterna i EMCO till ordförande i kommittén för en tvåårsperiod. 
Tidigare hade samma tjänsteman varit ordförande i Indikatorsgruppen. Att ha 
svenskar ”i systemet” ansåg de svenska tjänstemännen vara ett bra sätt att få insyn i 
EU:s beslutsmaskineri. Det fanns dock ingen övergripande satsning på 
regeringskansliet för att åstadkomma detta, något som flera av de intervjuade 
påtalade som en brist eftersom detta sågs som ett mycket effektigt sätt att få 
information och kunna förbättra möjligheterna till påverkan.351 För att veta när det 
finns tillfälle att försöka få in en tjänsteman i systemet krävs väl upparbetade 
kontakter både med EU-organisationerna, men också med andra medlemsstaters 
representanter. Men när det gäller utnämningen av ordföranden i EMCO var detta 
framförallt en politisk process som tjänstemännen själva inte rådde över. Istället var 
det framförallt arbetsmarknadsministern och andra svenska ministrar som utövade 
lobbyverksamhet mot sina respektive kollegor.352 Bland annat kunde Sverige utlova 
stöd för andra länders ordförandeskap i grupper och kommittéer på andra 
politikområden. Mot slutet fanns två kandidater kvar, men då flera av medlemmarna 
inte kunde stödja den andra kvarvarande kandidaten med anledning av det 
medlemslandets agerande i frågan om Irak-kriget blev den svenska tjänstemannen 
det alternativ som medlemsstaterna kunde enas om.353 Dessutom fick ju Sverige som 
nämndes tidigare under den senare delen av beslutsprocessen en svensk tjänsteman 
anställd på EMCO:s sekretariat. Detta spelade emellertid inte någon större roll för 
själva arbetet med riktlinjerna men var naturligtvis ingen nackdel, menade 
företrädare för Näringsdepartementet.354 Det resultat som nåddes hade förmodligen 
nåtts ändå, men vissa kontakter underlättades och det var lättare att få fram 
information. Men hur pass stora möjligheter hade då den svenska ordföranden i 
EMCO att påverka beslutet? Såhär säger en tjänsteman: 

Du lägger upp dagordningen, du håller i pennan, på så sätt är det du som 
formulerar förslagen. Med hjälp av sekretariatet då, men då kan man ju 
själv styra formuleringarna. Så visst kan man påverka.355 
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Det är förstås en balansgång i hur man presenterar saker men den uppfattas inte som 
svår. Från svenskt håll ansåg man att valet av ordförande föll på Sverige delvis för 
att kommissionen ville ha någon som drev en socialdemokratisk politik, men också 
för att Sverige generellt och den specifika ledamoten speciellt representerade en 
omtyckt ledarstil. Med det avsågs någon som är duktig på att kompromissa och få 
folk att känna sig bekväma och rättvist behandlade. En ledamot i EMCO menade att 
de svenska ledamöterna är de mest demokratiska av alla i kommittén.356 De 
viktigaste egenskaperna för en ordförande sades vidare vara att förstå ”varifrån folk 
kommer” och veta var de ömma tårna finns men också att kunna sätta ned foten om 
någon är ensam om att driva en fråga.  

På kommissionärens stab (kommissionären för generaldirektoratet för 
sysselsättningsfrågor) fanns också en svensk tjänsteman mycket centralt placerad 
som generaldirektörens personliga assistent. Detta var emellertid inte en svensk 
expert utan bara en ”svensk i systemet” och utnyttjades inte i någon större 
utsträckning av regeringskansliet även om en del informella kontakter förekom. 
Många av de tjänstemän som arbetat för kommissionen menade att Sverige allmänt 
var dåligt på att ta hand om sina nationella experter och att man inte utnyttjade dessa 
på bästa sätt. Visserligen hade Näringsdepartementet skaffat sig en strategi för hur 
de skulle få in fler svenskar, men om de ändå inte stannar kvar är det ju ingen idé, 
menade en av de intervjuade.357 Det fanns exempel på andra svenskar som åkt ner 
som nationella experter, men aldrig blivit kontaktade av regeringskansliets folk och 
delvis av denna anledning valt att avbryta sin anställning på det aktuella EU-organet. 
Ett av syftena med att personerna reste ned var ju just att kunna vara en hjälp in för 
svenska regeringen, men när ingen efterfrågade en sådan hjälp såg de inget skäl att 
stanna kvar då ett arbete i Bryssel också på många andra sätt kan vara ganska 
krävande. (Exemplen härrör dock inte från sysselsättningsområdet) Andra 
indikationer på att svenska tjänstemän i systemet inte utnyttjas är att dessa, enligt 
intervjuer på bland annat parlamentet, kommer fram i informella sammanhang eller 
på möten för att presentera sig själva och göra andra uppmärksamma på att de finns 
att tillgå.358 Flera har också i sådana sammanhang kommenterat att de inte trodde att 
det skulle vara så ensamt i Bryssel, utan hade trott att folk skulle höra av sig 

                                                 
356 IP 4:23. 
357 IP 4:15. 
358 IP 4:22. 



Den svenska modellen möter EU 

 

135

hemifrån. Andra länder som exempelvis Storbritannien har speciella program med 
utbildning som innebär att man har en tjänst nationellt, men där det ingår att 
tjänstemannen ska vistas en viss period utomlands för att vara kontakt för andra 
hemifrån.359  

Europaparlamentets strejk 

När ärendet så lämnat kommissionens bord var möjligheterna för medlemsstaterna 
att påverka innehållet betydligt mindre, menar de svenska representanterna.  
Kommissionen ansågs generellt mycket öppen gentemot andra aktörers synpunkter 
då det ligger i organisationens intresse att få igenom sina förslag. Det blir då vikigt 
att så att säga känna av vad andra aktörer tycker om förslagen så att man är säker på 
att få igenom dem.360 Det ska formellt inte finnas något egenintresse hos 
kommissionen utan den ska agera i unionens och medlemmarnas intresse när den 
driver arbetet framåt, dock inte i enskilda medlemsstaters intresse. 

I början av juni 2003 skulle beslutet fattas i rådet enligt det grekiska 
ordförandeskapets planering.361 Detta efter att ha följt den prydliga planering som 
presenterades i inledningen av detta kapitel. Men arbetet drog ut på tiden bland 
annat på grund av de många versionerna med och utan kvantitativa mål som skrevs 
och på grund av oklarheterna kring hur långt man skulle gå i synkroniseringen med 
de allmänekonomiska riktlinjerna. Förslaget som parlamentet skulle ta ställning till 
blev därför klart bara några dagar innan ministerrådet skulle fatta sitt beslut. Under 
processens gång bestämde sig därför parlamentet för att ge rådet en läxa.  

Parlamentet använder sig av rapportörer för olika frågor och i fallet med de nya 
sysselsättningsriktlinjerna var denna rapportör en svensk parlamentariker från 
Vänsterpartiet tillhörande gruppen för europeiska enade vänstern och nordisk grön 
vänster (GLU- EDF). Det fanns kontakter mellan rapportören och de svenska 
representanterna från regeringskansliet, och främst då med Näringsdepartementets 
tjänstemän som satt med i EMCO. Dessa kontakter skedde till största delen på 
parlamentets initiativ och kan inte direkt betraktas som en svensk strategi för att 
påverka parlamentets yttrande. Parlamentets syn i frågan anses väga någorlunda 
tungt inom EU vilket även indikeras av det faktum att det fanns en så kallad 
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skuggrapportör i frågan, i detta fall en tysk parlamentariker som noga följde arbetet. 
Tyskland hade under senare tid skaffat sig en mycket mer skeptisk inställning till 
sysselsättningsstrategin i sig och ville att EU skulle fokusera på de ekonomiska 
frågorna och låta medlemsstaterna hantera sysselsättning och socialpolitik på egen 
hand.362 Den svenske rapportören var däremot engagerad i att EU hanterar även den 
sociala delen och var generellt sett positivt inställd till strategin.  

Tiden för parlamentet att yttra sig över förslaget på de nya riktlinjerna skulle dock 
komma att bli mycket knapp. Kommissionens förslag kom så sent att parlamentet 
för att överhuvudtaget ha en rimlig chans att veta vad det yttrade sig över, skulle 
behöva ha informella kontakter för att hinna med att ta ställning. Detta var något 
som den svenske parlamentsledamoten i egenskap av rapportör också hade trots att 
informella kontakter mellan kommissionen och parlamentet egentligen inte bör äga 
rum. De inre stridigheterna inom kommissionen där generaldirektoratet för 
sysselsättning och sociala frågor haft en något annorlunda syn än generaldirektoratet 
för ekonomiska och finansiella frågor, gjorde att det blev nödvändigt med stöd från 
andra aktörer för att få igenom sina skrivningar.363 Parlamentet valde till slut att 
vägra yttra sig med motiveringen att man inte hunnit ta ställning. Eftersom rådet inte 
får fatta beslut utan parlamentets kommentar fanns två handlingsalternativ: dels att 
köra över parlamentet och orsaka ett ”institutionellt krig” som en tjänsteman 
uttryckte det, dels att skjuta på det prestigefyllda ministermötet och erkänna 
parlamentets betydelse i processen. Konsekvensen blev sedan minde dramatisk, men 
frågan flyttade snabbt mellan olika nivåer upp till den högsta ministernivån för att 
där få sin lösning som ledde till att kommissionens förslag kunde antas utan 
ändringar. Parlamentet yttrade sig och kunde på detta sätt markera sin betydelse 
genom att beslutet sköts upp till kommande rådsmöte.  

Upplösningen och resultatet 

Till slut kunde rådet fatta beslut om de nya riktlinjerna den 22 juli 2003. De blev tio 
till antalet till skillnad från de 8 som Sverige hoppats på, och det blev dessutom tre 
övergripande målsättningar i form av full sysselsättning, förbättrad kvalitet och 
produktivitet i arbetet och stärkt social samanhållning och integration. Själva 
strategin fick också titeln: ”En europeisk strategi för full sysselsättning och bättre 
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arbetstillfällen för alla. Det kvarstod alltså fortfarande en del horisontella frågor 
även om dessa inte formuleras på det sätt som tidigare. De tio riktlinjerna blev: 1. 
Aktiva och förebyggande åtgärder för arbetslösa och personer utanför arbetskraften, 
2. Skapande av nya arbetstillfällen och företagaranda, 3. Hantera förändringar samt 
främja anpassbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden. 4. Främja utveckling av 
humankapitalet och det livslånga lärandet, 5. Öka utbudet av arbetskraft och främja 
ett aktivt åldrande, 6. Jämställdhet, 7. Främja integrering av mindre gynnade 
personer på arbetsmarknaden och motverka diskrimineringen av dem, 8. Incitament 
som gör arbete till ett attraktivt alternativ, 9. Omvandla odeklarerat arbete till 
reguljär sysselsättning, 10. Ta itu med regionala skillnader i sysselsättningsnivå. 
Dessa var identiska med det förslag som Kommissionen lämnade tidigare. Såhär sa 
en tjänsteman om de viktigaste svenska prioriteringarna och huruvida man var nöjd 
med slutresultatet: 

Vi ville ju att det skulle vara mål på resultat inte mål på medel, och att det 
skulle vara kvantifierade mål så långt som möjligt och gälla ett viktigt 
sådant per riktlinje då. Och så har det i stort sett blivit tycker vi, så att i 
sin helhet med just det är vi nöjda.364 

Även arbetsmarknadernas parter på europanivå ansåg att de fått gehör från sina 
synpunkter och att de haft en viss tyngd bakom sina uttalanden när 
sysselsättningsdirektoratet behövde stöd av andra aktörer.365 I övrigt menade man att 
Sverige gott ”kunnat leva utan” en eller ett par av riktlinjerna – de hade med andra 
ord kunnat vara ännu färre. Siktet var inställt på åtta riktlinjer och det blev tio, och 
framförallt tyckte Sverige att riktlinjen om odeklarerat arbete kunde ha ingått i en av 
de övriga och därmed inte varit så smal. I efterhand kommenterade också flera av 
tjänstemännen att de tyckte att det arbete de lagt ner på att försöka påverka utfallet 
verkligen hade givit utdelning.   

Alltså det sägs att Sverige är väldigt dåliga på att vara med i 
kommissionens processer och att vi kommer in på slutet och försöker att 
påverka nåt som inte går att påverka längre. Men jag tror faktiskt att det 
här är ett väldigt bra exempel på att är man ute i god tid och vet ungefär 
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vad man vill och skriver papper och skickar in så kan man påverka väldigt 
mycket. Speciellt om det är ett område där man har ganska bra rykte.366 

De intervjuade ansåg att det märktes på resultatet att man prioriterat just detta arbete 
och att det är en resursfråga att man inte kan prioritera fler. Det finns inte möjlighet 
att ha någon som ”spejar längst fram” utan istället får man ofta arbeta med att ”sy 
ihop det på slutet”.367 

De mindre centrala aktörerna såsom arbetsmarknadens parter och Nätverket mot 
social utestängning hade som vi såg inte så lätt att ta sig in och påverka processen, 
åtminstone inte via den svenska regeringen. Att istället agera gentemot EU-nivån 
visade sig dock i många fall ganska svårt då processen som skulle leda fram till 
beslutet dels var relativt krånglig och krävde en del insikter i EU:s beslutsprocesser i 
stort samt hur den öppna samordningsmetoden fungerar mer specifikt. Dels var 
processen oförutsägbar och ett fora som från början kunde verka som det centrala att 
påverka kunde genom interna maktstrider inom olika EU-organ eller mellan olika 
organ helt tappa sin betydelse. Det är med andra ord mycket svårt för en 
utomstående som saknar formella möjligheter att delta eftersom det är oklart vem 
det egentligen är man ska försöka påverka och i så fall när. 

Men trots detta sipprade idéer ner till lokala aktörer i samband med arbetet, och då 
främst till kommuner som också fått uppbackning från kommissionen som tryckte 
hårt på de lokala aktörernas deltagande då de sågs som centrala för strategins 
genomförande på den nationella nivån. Lokala handlingsplaner – LAPar har 
upprättades i flera kommuner genom ett projekt lett av SVEKOM med stöd av 
kommissionen.368 Näringsdepartementet visade dock inte något större intresse för 
denna verksamhet även om en attitydförändring kan skönjas under slutfasen av 
arbetet med riktlinjerna och under den närmast efterföljande tiden. 
Näringsdepartementet beslutade då att satsa på en informationskampanj till 
arbetsmarknadens parter, berörda myndigheter och lokala aktörer för att sprida 
kunskap om strategin. En fråga som också berörts i EMCO på EU-nivån efter 
initiativ av kommissionen, men där det visade sig att det var mycket känsligt för 
vissa medlemmar att sprida kunskap om strategin eftersom det skulle öppna upp för 
krav från andra aktörer att delta i processen om de såg sina möjligheter.  
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Andra aktörer knackar på dörren  

Den svenska koordineringen mellan de berörda departementen inför EMCO-möten 
och andra bilaterala kontakter sågs alltså som central och som välfungerande, men 
när det gäller berörda myndigheter och andra relevanta aktörer ser bilden annorlunda 
ut. Det var nämligen inte alla som skulle koordineras. När det gäller 
Arbetsmarknadsstyrelsen - AMS som är den centrala myndigheten för 
sysselsättningspolitiken hördes eller deltog organisationen inte i processen. Och rent 
generellt när det gäller EU:s sysselsättningspolitik hade AMS spelat en mycket 
marginell roll.369 Det fanns ett missnöje från myndighetens sida angående detta och 
man har upplevt att regeringen hållit hårt i frågorna och inte velat släppa in andra 
med argumentet att det handlar om nationell kompetens och regeringspolitik, och 
inte om EU-frågor i traditionell mening. Kunskapen om EU:s sysselsättningsstrategi 
inom organisationen är även mycket låg.370  

Men jag menar till exempel AMS har ju ingen pejling över huvudtaget på 
EU:s sysselsättningsstrategi. Och har inte fått några direktiv från 
regeringen om att de ska beakta sysselsättningsstrategin så de tycker ju att 
LAP (Lokala handlingsplaner som är motsvarigheten till NAP på lokal 
nivå, författarens anmärkning) är jäkligt konstigt då.371 

Andra aktörer som berördes var arbetsmarknadens parter som ingick i 
Näringsdepartementets partsråd där riktlinjerna var en av många frågor som 
diskuterades.372 Dessa möten motsvarade inte alltid parternas förhoppningar om att 
få vara med och påverka olika dokument och processer eftersom det ofta handlade 
om att kommentera sådant som redan var färdigskrivet. I sysselsättningsstrategin är 
tanken att arbetsmarknadernas parter ska ha en relativt central roll och när det gäller 
skrivandet av NAP:ar är det tydligt stipulerat att dessa ska delta. Kommissionen 
tryckte under processen hårt på frågan om parternas deltagande och såg helst att 
dessa hade hörts och fått ge input innan de nationella tjänstemännen reste ner till 
Bryssel.373 Sverige ligger även här väl till i jämförelse med andra länder. Men trots 

                                                 
369 Se Jacobsson, Kerstin och Schmid, Herman 2002, samt Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa, 
2004b, s.8. 
370 Jacobsson, Kerstin och Schmid, Herman 2002, samt Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa, 2004b. 
371 IP 4:17. 
372 I partssamrådet deltog representanter från LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv, 
Arbetsgivarverket samt Svenska kommun och landstingsförbundet – SVEKOM. 
373 IP 4:5. 
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detta var alltså parterna själva skeptiska till sina möjligheter att påverka regeringen 
och bedömde det som mycket viktigt att också försöka påverka EU-organ direkt och 
inte bara genom den svenska regeringen. Framförallt skedde detta genom de 
europeiska partsorganisationerna, men också genom de kontakter som 
organisationernas representanter på Bryssel-kontoren själva hade med tjänstemän 
inom EU:s organisationer. De som varit mest aktiva i att försöka påverka strategins 
framtida utformning var LO, TCO, SACO samt Svenskt näringsliv som också inkom 
med skriftliga synpunkter i frågan till Näringsdepartementet.  

SVEKOM ansåg själva att de kom in för sent i processen med riktlinjerna och hade 
små möjligheter att påverka arbetet. Först när kommissionens förslag var formulerat 
fick de möjlighet att via partsmöten med Näringsdepartementet kommentera texten. 
Man upplevde generellt från parternas sida att regeringen inte släppte in andra 
aktörer i processen och inte informerade om vad som skulle ske framöver. Detta har 
bland annat visat sig i att mina intervjupersoner ofta frågat mig om hur sådana här 
beslut går till i EU, när och var beslutet egentligen fattas, vilka aktörer som är 
viktiga eller vad som hänt nyligen.374 Parterna ansåg sig väl medvetna om den 
”fjäder i hatten” som det innebar för regeringen att kunna visa upp ett gott samarbete 
med dessa aktörer. De statliga företrädarna poängterade att en viktig sak när det 
gällde att försöka påverka strategins framtida utformning handlade om att visa att 
Sverige följde tidigare överenskommelser i form av partskonsultationer, NAP-arbete 
och så vidare. På så vis signalerades att Sverige tog samarbetet kring 
sysselsättningsfrågor på allvar och därmed hade seriösa och välgrundade förslag om 
hur sysselsättningsstrategin ska kunna förbättras. Parterna konsulterades, NAP:arna 
formulerades och Sverige deltog aktivt i EMCO, peer review programmen och så 
vidare. 

Alltså nu är det såhär att om 20 min börjar ett möte om just det här (ett 
partsråd på Näringsdepartementet om de nya riktlinjerna, författarens 
anmärkning) och vi kommer inte att vara där. Man lyfter fram parterna 
och det är lite grand, jag tror inte man tar så seriöst på det här NAP-
arbetet i alla fall, man säger att arbetsmarknadspolitiken är svensk, och så 
gör man NAP-arna som en redogörelse för Bryssel helt enkelt.375 

                                                 
374 Uppgifter som jag dock valt att inte lämna ut eftersom det i allt för hög grad hade kunnat påverka 
den studerade processen. 
375 IP 4:17. 
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Även andra aktörer såsom olika NGOs visade intresse för att delta och påverka den 
framtida utvecklingen av EES. Nätverket mot social utslagning är en 
paraplyorganisation för ett antal NGOs som arbetar med de individer som befinner 
sig utanför arbetsmarknaden och A-kassesystemet.  Denna organisation hade under 
flera år tryckt på för att få delta i NAP-utformningen. Inte så mycket för att 
organisationen ansåg att NAP:en i sig var speciellt viktig men för att arbetet med 
den kan vara en väg in till samarbete och tätare kontakter med regeringskansliet.376 
Under 2003 lyckades nätverket få till stånd möten med Näringsdepartementet och 
tjänstemännen där var aningen självkritiska efteråt och menade att man nu lärt sig att 
inkludera fler aktörer. 

Ja jo det var väl ett visst misstag från vår sida. En barnsjukdom får man 
väl kalla det. Vi förstod inte bättre.377 

I intervjuer under 2001 menade samma tjänstemän att det inte fanns någon plats för 
den typen av organisationer i Sveriges hantering av sysselsättningsstrategin, och 
poängterade vikten av att det var regeringens politik och inget annat som skulle 
presenteras. Ett skäl till att man inte lät andra aktörer delta mer aktivt i processen 
angavs då av Näringsdepartementens tjänstemän vara att man inte ser hur de skulle 
kunna delta.378 Det ansågs inte handla om EU-politik i den vanliga meningen utan 
om nationell politik där regeringen hade ensamt ansvar. Det handlade inte om 
förhandlingar på EU-nivå när det gäller NAP:arna utan om att regeringen skulle 
presentera det man redan gjort för Bryssel. Och det som regeringen gör är ju 
regeringens egna val och inget som skapas i EU. Det finns på EU-nivå en spänning 
mellan arbetsmarknadens parter och NGOs där parterna varit vana att själva hantera 
dessa frågor i samarbete med statliga aktörer och därför varit motsträviga till att 
utvidga kretsen av deltagare. Denna spänning är dock mindre tydlig eller åtminstone 
outtalad i Sverige. 

En liknande situation råder med riksdagen som normalt kommenterar riktlinjer och 
handlingsplaner vilket var fallet även i denna process. Näringsdepartementet och 
Finansdepartementet hade hearings i EU-nämnden samt arbetsmarknadsutskottet där 
man presenterade den svenska ståndpunkten och processen som sådan. Enligt 
Näringsdepartementets tjänstemän kunde det ibland vara mycket initierade frågor 

                                                 
376 IP 4:19. 
377 IP 4:1. 
378 IP 4:1, IP 4:20. 
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och kommentarer i utskotten eftersom ledamöterna suttit med en längre tid och var 
väl inlästa på frågorna. När det gäller de nya riktlinjerna och synkroniseringen av de 
olika processerna var intresset dock betydligt svalare och såväl riksdagens 
utskottsledamöter som Näringsdepartementets tjänstemän menar att 
riksdagsledamöter inte hann sätta sig in i en så byråkratisk process. Dessutom 
ansågs riksdagens intresse rent generellt svagt för EU-frågor och en av riksdagens 
ledamöter var i fallet med sysselsättningspolitiken noga med att påpeka att detta är 
frågor som regeringen hanterar då det inte är frågan om EU-lagstiftning utan 
nationell politik.379 Vid den hearing som hölls i riksdagen där Näringsdepartementet 
och Finansdepartementets representanter presenterade de svenska förslagen vid en 
dragningen i EU-nämnden den 3 mars svarade ordföranden såhär: 

Den här frågan var uppe senast i EU-nämnden i november. Då hade vi 
inga synpunkter på detta.380 

Därefter följde ett antal frågor som arbetsmarknadsministern överlät till 
Näringsdepartementets tjänstemän att besvara. De flesta frågorna kom från 
oppositionen och var relaterade till kommissionens kritik av Sveriges höga skatter, 
men även några innehållsliga frågor om hur den svenska linjen såg ut inför 
vårtoppmötet kom upp. Som en av tjänstemännen sa var alltid EU-nämndens frågor 
mer initierade än sakfrågeutskottens. Men ingen input som förändrade 
departementets arbete mottogs.381 

4.4 Sammanfattande analys – förvaltningens 
handlingsutrymme 

4.4.1 Situationen:  

Parallella arenor och många aktörer 

De förutsättningar som karaktäriserade EU-beslutsprocessen om 
sysselsättningsriktlinjerna innebar att ett antal krav ställdes på förvaltningen när den 
skulle delta i processen. Dessa krav formade de strategier som användes i försöken 
att påverka utformningen av de nya riktlinjerna. En tjänsteman beskrev arbetet med 

                                                 
379 IP 4:21. 
380 EU-nämnden 2002, Stenografiska uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden, 2002/03:17. 
381 IP 4:4. 
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sysselsättningsstrategin och vad som krävdes av någon som jobbar med 
sysselsättningsfrågorna så här: 

En sak som är speciell med dessa frågor är att man inte kan komma till 
jobbet på morgonen och tro att man vet vad man ska göra. Tidsramarna är 
mycket korta och man måste kunna anpassa sig till vad som händer runt 
omkring.382  

Sysselsättningsfrågor sågs som ett relativt hett område och det fanns många aktörer 
med intressen i frågorna och dessutom hände saker och ting på EU-nivån snabbt och 
ibland oberäkneligt. Aktörerna uppfattade det som mycket svårt att syssla med 
långsiktigt arbete under dessa förutsättningar, samtidigt som det upplevdes som 
stimulerande att få arbeta i en miljö med mycket internationella kontakter. Däremot 
var inte EU:s sysselsättningsstrategi ett område som bevakades i media eller hade en 
hög inrikespolitisk profil till skillnad från andra arbetsmarknadsfrågor.  

Beslutsprocessen på EU-nivå karaktäriserades av att det fanns många aktörer som 
ville påverka innehållet och formerna för processen. Dels medlemsstaternas 
representanter som möttes i sysselsättningskommittén och dess ekonomiska 
systerkommittéer. Dels kommissionens olika generaldirektorat vilka utkämpade 
interna strider i kommissionen. Dels EU:s olika organ såsom parlamentet och 
kommissionen vilka kom på kant med varandra med anledning av de proceduriella 
arrangemangen. Utöver detta fanns även arbetsmarknadens parter på EU-nivå som 
potentiella allierade till bland annat generaldirektoratet för sysselsättningsfrågor. På 
den nationella nivån involverades i sin tur Närings- och Finansdepartementen samt 
arbetsmarknadens parter. För att hantera denna komplexa beslutsprocess agerade 
den svenska förvaltningen på olika sätt.  

Studier av förhandlingar och andra typer av komplexa beslutsprocesser har visat att 
det är viktigt att kunna argumentera utifrån vetenskapliga argument och 
forskningsresultat, men i det här fallet såg det lite annorlunda ut. Det fanns inte 
någon absolut vetenskap att luta sig mot utan istället handlade det om 
värderingsfrågor och i allra högsta grad om politiskt kontroversiella sådana. 
Däremot fanns fortfarande möjligheten att stödja sina argument på sakkunskap för 
att välja en viss inriktning på politiken. Framförallt handlade det om statistik och 
erfarenhet om vad som fungerar för att uppnå de uppställda målen och vilka typer av 
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mål som kan och bör formuleras. Argumenten om expertis och vetenskapsanspråk 
var dock av begränsad betydelse och snarare handlade det om vikten av att ha 
expertis kring hur processen fungerade. Bland annat för att kunna använda en 
etablerad vokabulär som gjorde argumenten trovärdiga och acceptabla. Men även att 
visa upp tidigare erfarenheter på ett sådant sätt att de verkade applicerbara för andra 
länder var viktigt. Slutligen sågs det som en central egenskap att känna till andra 
länders hjärtefrågor så att förhandlingarna kunde löpa relativt friktionsfritt och inga 
ömma tår behövde trampas på. Den viktigaste expertisen att inneha gällde emellertid 
den om processen i sig, om förslag, aktörer och arenor och tidpunkter när det fanns 
möjligheter att påverka. Framförallt identifierades kommissionen som en viktig 
aktör att nätverka med då det upplevdes finnas mest utrymme att påverka i processen 
tidiga skeden.  

Motstridiga krav 

Sverige intog från början en skeptisk hållning till EU-projektet som helhet och 
argumenterade ofta inom sysselsättningsområdet och på andra områden för att 
beslutskompetensen borde ligga kvar på nationell nivå. I folkomröstningen 1995 
röstade det svenska folket ja till ett medlemskap, men det var ingen överväldigande 
majoritet och inför medlemskapet höjdes många oroliga röster för att Sverige skulle 
behöva sänka sina inom vissa områden betydligt strängare regler i en eventuell 
anpassning till EU. När det gällde sysselsättningspolitiken var detta inte ett område 
som hanterades inom EU vid tidpunkten för Sveriges inträde, men däremot var 
Sverige en av de mest drivande medlemmarna när Amsterdamfördraget förde upp 
dessa frågor på den gemensamma dagordningen. Något som kan te sig en aning 
paradoxalt med tanke på att Sverige inom andra områden oftast varit skeptiska till 
utökat EU-samarbete. Men som nämndes tidigare var metoden för samarbete inom 
sysselsättningspolitiken inte en lagstiftningsmetod som resulterar i för 
medlemsstaterna juridiskt bindande regler. 

Samtidigt som Sverige varit ett av de mest skeptiska medlemsländerna har man 
samtidigt varit en av de mest nitiska medlemmarna när det gäller att implementera 
EU-direktiv och följa de regler som länderna gemensamt kommit överens om.383 
Andra länder som Frankrike och Italien vilka tillhör de mest positiva EU-

                                                 
383 Tallberg, Jonas, 2002, ”Sverige och efterlevnaden av EU:s regelverk, ett samarbetsdilemma” i 
Johansson, Karl-Magnus, (red.) 2002. 
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medlemmarna uppvisar betydligt sämre siffror när det gäller efterlevnaden av det 
gemensamma regelverket.384 Det tycks alltså vara en något ambivalent hållning där 
Sverige är noga med att poängtera att man är emot mer gemensamma regler, men 
samtidigt är noga med att visa att landet följer de regler som väl instiftats.  

4.4.2  Sveriges agerande  

Samordning 

Först och främst krävdes det av de svenska aktörerna att de var samordnade 
nationellt för att framstå som en seriös enhetlig aktör med genomtänkta förslag. 
Detta ledde till ett tätt samarbete på departementsnivå mellan de tjänstemän på 
Närings- och Finansdepartementen som arbetade med frågorna. En effekt av god 
samordning mellan olika enheter, organisationer och hierarkiska nivåer gjorde det 
även lättare att hantera det faktum att frågan kunde byta arena och inriktning ganska 
hastigt.  

Samordningen skedde formellt genom gemensam beredning mellan departement, 
men till största delen informellt genom att man på daglig basis jobbade tätt 
tillsammans över departementsgränser och hierarkiska gränser i frågan. Dessutom 
hade de svenska aktörerna samordnat sig med och agerat informellt genom och via 
de centralt placerade personerna i EU-strukturen. Dels med kommissionens 
tjänstemän, dels med de svenskar med för processen viktiga positioner i Bryssel. 
Några som inte ingick i den nationella samordningen var dock myndighetsnivån i 
form av AMS. Inte heller den politiska nivån var särskilt aktiv. Och deras 
uppfattning om detaljerna och beslutsprocessen för frågan var begränsade eller icke 
existerande. Avsaknaden av politiskt deltagande beklagades av tjänstemännen som 
menade att politikerna kunde ha en viktig betydelse för att förankra frågorna 
nationellt, men också i att påverka andra länder på den europeiska nivån.385 En av 
tjänstemännen suckade lite uppgivet och sa att sysselsättningsstrategin inte var så 
lockande eftersom politiker gillar att fatta beslut och här var ju ingenting 
bindande.386 
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En annan viktig del i det svenska agerandet handlade om alliansbyggande där 
Sverige försökte skapa medhåll för sina argument genom att skicka dessa till andra 
inblandade aktörer inför möten, och också genom att nätverka och delta i olika 
sammanhang. Genom att förankra sin ståndpunkt hos arbetsmarknadens parter 
nationellt erhölls högre status inom EU-samarbetet eftersom Sverige kunde visa att 
frågorna beretts ordentligt nationellt enligt de regler kommissionen ställt upp och att 
politiken hade stöd nationellt vilket ansågs indikera mindre problem vid en eventuell 
implementering. Arbetsmarknadens parter deltog i partsråd ungefär en gång i 
månaden på Näringsdepartementet, men parterna själva upplevde dock att det fanns 
en tendens att från regeringens sida använda forat som en informationskanal och inte 
som ett diskussionsfora. Med andra ord handlade det snarast om att ta ställning till 
redan skrivna texter och inte om att få ge input och påverka innehållet. Nära kopplat 
till detta var förmågan att visa att Sverige levde upp till de tidigare 
överenskommelser som träffats inom sysselsättningsområdet. Att visa att Sverige 
var en god regelföljare som satsade på det gemensamma projektet. Genom att delta i 
NAP-arbetet, peer review-program och konsultationer med parter kunde en sådan 
seriositet påvisas vilket var ytterligare en faktor som av de svenska aktörerna sågs 
som central för att kunna påverka beslutet om nya riktlinjer. 

För att kunna få insyn i den något komplicerade processen och för att nätverka och 
bygga allianser krävdes att Sverige fanns på plats i Bryssel. Bland annat sågs det 
som centralt att få in svenska tjänstemän i EU-organisationer och på viktiga 
positioner för att på så vis skapa sig bättre möjligheter både till direkt inflytande på 
utformningen av kommissionens förslag, men också mer indirekt genom att få 
vetskap om när det är läge att agera (timing) och genom att skapa nätverk som kan 
utnyttjas till alliansbyggande. Det ansågs vidare viktigt att agera tidigt i processen 
och försöka vara med och utforma de drafts eller utkast till förslag som skrevs. Detta 
ledde till att Sverige valde att göra tidiga inspel med non-papers, något som 
underlättades av att det fanns tjänstemän strategiskt placerade inom EU:s olika 
organisationer. Samordning och nätverkande kan således betraktas som ett delmedel 
för att exempelvis få en svensk vald till ordförande i den för beslutet centrala 
sysselsättningskommittén. I övrigt togs det fram svenska förslag som tidigt 
cirkulerades till många berörda i processen för att skapa kännedom och stöd för de 
idéer om nya riktlinjer Sverige ville arbeta för. Informella kontakter var något som 
generellt uppfattades viktigt både på EU-nivån och nationellt i den nära 
samordningen där. Att ha en person på det sekretariat som formulerar underlagen till 
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de dokument som diskuteras i EMCO betraktades som ett mycket gynnsamt läge. 
Men för Sveriges del tycktes det bara vara så att de personer som tillhör den egna 
gruppen av nationella tjänstemän, ofta från samma enhet därhemma eller som i alla 
fall varit med och gemensamt drivit eller arbetat med samma frågor nationellt, som 
utnyttjades. De som redan fanns på plats eller som inte hade direkta kopplingar till 
denna grupp utnyttjades inte i någon större utsträckning. Sverige använde vidare sitt 
egna goda rykte inom politikområdet och hämtade legitimitet från det faktum att 
Sverige hade mycket kunskap och erfarenhet inom området. Att Sverige upplevdes 
duktigt på sysselsättningspolitik ansågs ge goda grunder för att få gehör för 
argument, men även att de enskilda personer som arbetade med frågorna sågs som 
erfarna och duktiga var viktigt.  

En motvillig regelföljare 

Ett tecken på den något paradoxala hållningen till EU-projektet var att Sverige 
samtidigt som man var skeptisk mot EU och mot en ökad integration, i synnerhet 
inom det sociala området, var så intresserad av att påverka den nya 
sysselsättningspolitiken och av att delta aktivt i detta arbete. Ett aktivt deltagande 
kom att betyda att förvaltningen dels vävdes in i EU-samarbetet både genom 
formella procedurer som infördes på nationell nivå i form av NAP-arbetet, och 
genom mer subtila former av insocialisering genom nära kontakter med andra 
länders förvaltningar och kommissionsrepresentanter genom det erfarenhetsutbyte 
sysselsättningsstrategin byggde på. Hur går då detta ihop för Sverige? 

Genom att titta närmare på omgivningens roll i sammanhanget kan vi se vissa 
förklaringar till det vid första anblicken ambivalenta svenska förhållningssättet. Den 
svenska staten hade att hantera ett antal motstridiga krav från sin omgivning som 
inte på ett enkelt sätt gick att förena inom en och samma organisation. Det går inte 
att både anpassa sig efter EU-regler och samtidigt bedriva politiken utifrån enbart 
nationella förutsättningar. Eller rättare sagt man kan naturligtvis detta om EU-
reglerna stämmer helt överens med de svenska reglerna, vilket också kan ses som ett 
skäl till varför Sverige arbetade så aktivt för att försöka påverka dessa i en önskvärd 
riktning.  

Situationen kan beskrivas i termer av att den svenska förvaltningen hanterar 
konflikterande krav från olika delar av omgivningen. Från EU ställdes krav på att 
Sverige levde upp till de gemensamma reglerna samt deltog aktivt i utbytet av 
information och erfarenheter. Genom att göra detta kunde Sverige framstå som en 
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legitim aktör med en given plats i politikutformningen. Samtidigt var det inte 
accepterat på nationell nivå att EU hanterade sysselsättningspolitiska frågor. 
Regeringen hade här klart och tydligt och vid upprepade tillfällen poängterat att den 
nationella kompetensen inom området ligger fast och att det är regeringen och inte 
EU som fattar de slutgiltiga besluten rörande den konkreta politiken. Därmed gick 
det att tillfredställa en nationell politisk opinion som motsatte sig europeisk 
integration på detta område. Detta gäller såväl arbetsmarknadens parter som 
riksdagen och den allmänna opinionen. Man kan här tala om en form av särkoppling 
där handlande i en riktning, i riktningen mot att vara en god europé och svara emot 
förväntningarna från EU-nivån, sedan kompenseras med prat i en annan riktning, i 
riktningen den svenska nationella nivån där man argumenterar för att 
sysselsättningspolitiken förblivit just en nationell angelägenhet. 

Hur de nationella handlingsplanerna skrivs på basis av sysselsättningsriktlinjerna är 
ett exempel på denna logik. Sverige skrev sin handlingsplan enligt de av EU 
uppställda reglerna, men denna plan betraktades enkom som en presentation av den 
svenska regeringens egen politik. På så vis kunde förvaltningen använda ett och 
samma dokument till att tillfredställa två till synes oförenliga krav. I rapporten visas 
sådant upp som är i överensstämmelse med riktlinjerna i sysselsättningsstrategin och 
de gemensamt fastslagna processerna, samtidigt som man på hemmaplan meddelar 
att planen inte är proaktiv, utan endast en presentation för Bryssel, och att den 
svenska politiken ligger fast och att anpassning till EU inte är något man behöver 
oroa sig för.  

Legitimitet och mer särkopplingar 

Den särkoppling mellan prat och handling som kunde iakttas innebar att man på EU-
nivån deltog mycket aktivt i olika sammanhang och i mesta möjliga mån visade att 
Sverige följde de riktlinjer som funnits tidigare. Således kunde Sverige framstå som 
legitimt då man visade att man agerade inom rådande normer för vad en europeisk 
samarbetspartner förväntas göra. Den svenska förvaltningen uppvisade konformitet 
med rådande handlingsnormer på EU-nivån. Men det gjorde förvaltningen även på 
den nationella nivån eftersom argumentationen gentemot denna nivå var sådan att 
Sverige inte behövde anpassa sin politik eller sina procedurer i ljuset av 
sysselsättningsstrategin. Detta gör emellertid det aktiva deltagandet med att försöka 
påverka strategins inriktning något svårbegriplig. Varför skulle man vilja vara med 
och påverka nya riktlinjer som Sverige ändå inte behöver anpassa sig till? För att 
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Sverige kan så mycket och vill dela med sig av detta till de andra medlemsstaterna? 
Men detta kan också ses som ett mer strategiskt agerande som går ut på att Sverige 
vill forma strategin i en riktning som gör att man inte i framtiden riskerar att behöva 
anpassa den nationella politiken. Själva agerandet att försöka påverka de nya 
riktlinjerna kan då ses som en ideologiskapande legitimeringsstrategi där Sverige 
försökte att säkra det framtida handlingsutrymmet genom att forma de ramar som 
ska omge verksamheten framöver. Sverige fokuserade i dessutom mest på 
formfrågor, hur handlingsplaner ska skrivas, hur indikatorer ska tas fram och 
användas och så vidare. 

Rent organisatoriskt fanns en särkoppling mellan olika verksamheter där 
sysselsättningsstrategin och EU-frågorna hanterades av en liten grupp tjänstemän på 
Närings- och Finansdepartementen, medan den övriga sysselsättningspolitiken 
hanterades av andra tjänstemän på departementen, AMS och arbetsmarknadens 
parter. Således kunde de två verksamheterna fortgå utan täta kontakter dem emellan 
vilket annars skulle orsakat vissa problem då det skulle betyda att argumentationen 
inom de båda områdena skulle kunna komma i konflikt med varandra. I ett sådant 
läge skulle det ju bli tydligt att förvaltningen sysslade med två oförenliga saker. 
Istället kunde Sverige behålla handlingsutrymmet och fortsätta med båda 
verksamheterna som genom särkopplingen kunde presenteras som legitima utifrån 
de motstridiga handlingsregler som gällde i de två kontexterna. 

4.4.3 Det svenska handlingsutrymmet 

Uppsnappade idéer och förändrad identitet 

Fungerade då särkopplingen? Kunde handlingsutrymmet upprätthållas både 
nationellt och inom sysselsättningssamarbetet? Studier har ju visat att vad som är det 
svenska i mångt och mycket bestäms i interaktionen med andra aktörer på EU-nivå. 
Det var själva grundtanken med den öppna samordningsmetoden att åstadkomma en 
koordinering av medlemsstaternas politik genom ömsesidigt lärande och 
erfarenhetsutbyte. Studier har visat att arbetet i de centrala kommittéerna, i detta fall 
sysselsättningskommittén skapat ett gott samarbete och högt förtroende mellan 
tjänstemän på policyskapande nivåer och att dessa tar intryck av det som sägs under 
möten. Det utbildas en gemensam kommittékultur där tjänstemännen arbetade tätt 
tillsammans mot gemensamma mål och lojaliteten till det egna landet kan komma att 
utmanas av den nya tillhörigheten. Detta behövde inte alltid ske i form av att man 
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under mötens gång reviderade sina nationella ståndpunkter, utan snarare att 
förvaltningen genom en kontinuerlig granskning fick nya idéer av andra och att en 
gemensam referensram bildades kring vilka problem man hade att hantera samt att 
det startade en självkritisk granskning i ljuset av de rekommendationer och 
synpunkter som erhölls från andra. Genom det goda samarbetet och det höga 
förtroendet blev det allt mer legitimt att kritisera och motta kritik. Därmed blev det 
också mer sannolikt att kritiken skulle få någon effekt på den nationella politiken.387  

Ett tecken på denna förändrade inställning visade sig när en av tjänstemännen jag 
träffade beklagade sig över att svenska media och svenska medborgare överlag inte 
kände till sysselsättningsstrategin.388 Tjänstemannen pekade stolt på sin anslagstavla 
där två tidningsurklipp från DN satt överst och sa att äntligen börjar det hända lite 
saker och kanske att folk nu får upp ögonen för det här. Intresset för de seminarier 
som Näringsdepartementet höll för parterna och för kommunföreträdare var 
dessutom överväldigande. Det är tydligt att det skett en omsvängning hos den 
svenska regeringen vilken tidigare varit noga med att inte få det att verka som om 
sysselsättningsstrategin hade något med den svenska politiken att göra. Nu hölls 
även ett seminarium om de rekommendationer Sverige fått där oppositionen i 
riksdagen agerade opponenter. ”Vi direktsände på SVT24 så potentiellt hade vi flera 
miljoner tittare”, fortsatte tjänstemannen och skrattade. Det är en ny öppenhet 
gentemot andra aktörer och en övertygelse om att sysselsättningsstrategin kan vara 
ett sätt för Sverige att bli bättre nationellt. Exempelvis har bilaterala kontakter hållits 
med Storbritannien om hur det går att förbättra integrationen av ungdomar på 
arbetsmarknaden i Sverige. 

Den svenska viljan formades i ett EU-sammanhang där svenska policyskapare 
deltog med andra medlemsstaters representanter och med kommissionens och 
parternas företrädare. Bland de tjänstemän som deltog på EU-nivå fanns centrala 
aktörer på policynivå nationellt som genom det ökande deltagandet i EU-arbete 
omformade sina idéer om hur sysselsättningspolitiken skulle skapas och huruvida 
Sverige kan lära av andra eller inte. Således var den formella bilden av hur svensk 
sysselsättningspolitik skapas inte i överensstämmelse med hur det egentligen gick 
till. Andra aktörer (Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet, AMS, 

                                                 
387 För en utförligare diskussion kring arbetet och förtroendet i EMCO se Jacobsson, Kerstin och 
Vifell, Åsa 2006a eller Thedvall, Renita 2006. 
388 IP 4:4. 
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andra enheter på Näringsdepartementet, LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv) 
skulle ha haft ett givet tillträde om man från svenskt håll anammade bilden av att 
politiken skapades mer på EU-nivån.  När politik skapades i Sverige fick dessa 
aktörer delta enligt de formella kanaler som där upprättats. I praktiken hade dock 
den svenska politiken redan skapats någon annanstans dit endast regeringens få 
företrädare i form av en liten expertgrupp på dessa frågor hade tillträde.  

Att då hävda att den svenska politiken som förs är enkom bestämd av den svenska 
regeringen rimmar således illa med de empiriska iakttagelserna av de europeiska och 
nationella beslutsprocessernas karaktär och effekter. När de svenska aktörerna 
hävdar att de håller den europeiska integrationen på armlängds avstånd får detta 
konsekvenser för de nationella aktörerna, i synnerhet då denna beskrivning bara är 
en av flera som existerar parallellt. Bland annat innebär argumentationen kring 
NAP:en att arbetsmarknadens parter och riksdagen inte kan ha något inflytande över 
dess innehåll.  

Dessutom hade andra aktörer på lokal nivå börjat plocka upp de idéer som 
sysselsättningsstrategin bidragit med och med hjälp av kommissionen upprättades så 
kallade lokala handlingsplaner – LAP:ar. Detta var initiativ som skett helt utanför 
departements- och regeringsnivåns insyn och hjälp. Så även om man från statligt håll 
ville hålla isär den nationella sysselsättningspolitiken och EU:s 
sysselsättningsstrategi fanns det andra aktörer som hämtat idéer och skapat sig eget 
handlingsutrymme med hjälp av de nya reglerna. Det betydde att det dessutom skett 
en omdefiniering av hur politiken ska bedrivas på lägre nivåer och på 
implementeringsstadiet. Detta är vidare något som på längre sikt kan leda till en 
förändring även på andra nivåer.  





5. Sverige i den resande klimatcirkusen 

5. 1 Globala miljöproblem – en bakgrundsbeskrivning 

Det andra fallet i denna undersökning utgörs av ett internationellt beslut inom ramen 
för klimatpolitiken. Närmare bestämt studeras förhandlingarna om det så kallade 
Kyotoprotokollet, vilket är en utveckling av den FN-konvention som på global nivå 
reglerar utsläppen av växthusgaser i syfte att begränsa den globala 
uppvärmningen.389 Själva beslutet att anta protokollets innehåll togs i Marrakesh 
under ett antal hektiska förhandlingsdagar på hösten 2001.390 Undersökningen av hur 
förvaltningens arbete såg ut i klimatfrågan koncentreras till förhandlingsdagar, samt 
förspelet inför dessa i form av utredning, beredning, EU-koordinering och 
förberedelser på hemmaplan. För att ge en inblick i det empiriska området inleds 
även detta fall med en kort beskrivning av det aktuella politikområdets 
förutsättningar i form av regler, organisationer och tekniska detaljer. 

Med globala miljöproblem avses sådana miljöproblem som påverkar alla länder i 
världen. Det kan handla om utrotningen av en djurart som kanske inte tycks drabba 
de länder där djuret inte funnits, men där jordens alla invånarna ändå påverkas 
indirekt eftersom arten inte längre existerar i det gemensamma ekosystemet. Eller så 
kan det röra sig om mer tydligt världsomspännande problem som ett förtunnat 
ozonlager eller växthuseffekten. Detta till skillnad från transnationella föroreningar 
och miljöproblem som visserligen är gränsöverskridande, men endast påverkar en 
avgränsad region. Exempel på sådana miljöproblem är surt regn i Europa eller en 
kärnkraftsolycka i Ryssland.391 Men klimatfrågorna hör alltså till de globala 
miljöproblemen och innefattar en global uppvärmning där jordens medeltemperatur 
beräknas stiga med 1,4 - 5,8°C under de kommande 100 åren. 392 Det som i dagligt 

                                                 
389  FN 1992, The United Nations Framework Convention on Climate Change. 1994 hade 
konventionen ratificerats av 50 länder och trädde i kraft. FN 1997, The Kyoto-protocol to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change. 
390 Reslutatet blev de så kallade Marrakesh-accorden där protokollets innehåll och genomförande 
konkretiserades. FN 2001, The Marrakesh Accords and the Marrakesh Declaration. 
391 Mäler, Karl-Göran 1990, “International Environmental Problems”, Oxford Review of Economic 
Policy, 6:(1):80-108. 
392 IPCC 2000, Tredje bedömningsrapporten, Bernes, Claes 2003, En varmare värld. 
Växthuseffekten och klimatets förändringar, Monitor 18, Naturvårdsverket, SMHI, s. 90.  
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tal brukar kallas växthuseffekten. Växthuseffekten i sig beror på det lager av luft 
som finns runt jorden och som gör att vi kan andas och leva här. Detta luftlager 
fungerar som glaset i ett växthus och värmer upp jorden så att den blir beboelig. 
Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen vara cirka 15-30 grader lägre än 
idag. Under senare tid har emellertid växthuseffekten ökat och klimatet har blivit 
varmare. Många olika konsekvenser kan därmed förväntas bland annat på polarisar 
och vindar. Redan nu anser en i stort sett enig forskarkår att till exempel ökad torka 
eller översvämningar på olika platser runt om i världen åtminstone delvis kan 
förklaras med en ökad växthuseffekt. Ett närbesläktat miljöproblem är det 
förtunnade ozonskiktet som gör att skadlig UV-strålning tränger igenom atmosfären 
och påverkar människor, växter och djur.393 Utsläpp av så kallade växthusgaser, av 
vilka den viktigaste är koldioxid, anses vara en bidragande orsak till den 
uppvärmning som äger rum. Även om det finns de som menar att det inte går att 
bevisa huruvida klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan eller inte, lämnas 
denna fråga åt sidan i det politiska sammanhang som kommer att studeras här. 
Osäkerheten kring orsaker och samband är stor, och de eventuella effekterna av de 
utsläpp som görs idag syns först om mycket lång tid eftersom det finns stora 
naturliga variationer.394 Men ett antal länder har genom internationella 
överenskommelser indikerat att de inte anser sig ha råd att riskera att det då kan vara 
för sent att reagera och att reglera och FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet 
är ett sådant exempel. 395 

I följande avsnitt sker en beskrivning av beslutsprocessen och de arenor på vilka 
beslutet växt fram. Tanken är dels att ge en bild av vad de svenska aktörerna gjorde 
och av hur förutsättningarna för det svenska agerandet såg ut. Processen med 
Kyotoprotokollet följs efter en kortare historik om klimatkonventionen fram till 

                                                 
393 Se Butchart, Neal, Austin, John, Knight, Jeffrey R, Scaife, Adam A och Gallani, Mark L 2000,  
“The Response of the Stratospheric Climate to Projected Changes in the Concentrations of Well-
Mixed Greenhouse Gases from 1992 to 2051” i Journal of Climate, 13(13):2142-2159. Bland annat 
minskar produktiviteten hos plankton vilket gör att den marina näringskedjan rubbas. Dessutom har 
ett tunnare ozonlager en viss inverkan på omfördelning av temperaturer över jorden.  På senare år 
tror sig forskare ha hittat bevis för att den ökade växthuseffekten vid jordytan, resulterat i en 
avkylning i högre luftlager som förväntas orsaka en förlängning av den tidsperiod då ozonuttun-
ningen är som störst. Se Greene, Owen 1997,  “Environmental issues”  i Baylis, John och Smtih, 
Steve (red.) 1997, Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University Press, s. 327. 
394 Prop 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi, s. 11-12. 
395 IPCC, The international response to climate change, Information Sheet 17. 
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mötet i Marrakesh. Därefter sker en kort sammanfattande analys, precis som i 
föregående fall. Den underliggande frågeställningen är, precis som i föregående 
fallstudie om EU:s sysselsättningspolitik, hur förvaltningen agerar när den arbetar 
invävd i internationella sammanhang.  Hur ser det svenska handlingsutrymmet ut? 

De svenska aktörerna  

Miljödepartementet hade i Sverige huvudansvaret för klimatfrågorna vid tiden för 
undersökningens genomförande. Framförallt berördes enheten för miljökvalitet som 
arbetade med just förhandlingsfrågor. Detta var en uppgift som innebar omfattande 
internationellt arbete givet frågornas gränsöverskridande karaktär, men också med 
anledning av hur den tidigare regleringen såg ut.396  Även Näringsdepartementets 
enhet för energi, skog och basindustri och Utrikesdepartementets enhet får hållbar 
utveckling och tillväxt hade klimatfrågor inom sina ansvarsområden.  

På myndighetssidan hade såväl Naturvårdsverket som Energimyndigheten och Sida 
klimatfrågor formellt på sina bord. Naturvårdsverket var den myndighet som 
ansvarade för genomförandet av den svenska miljöpolitiken där klimatpolitiken 
ingick som ett område. Energimyndigheten och Sida arbetade med klimatfrågor 
eftersom frågorna på många sätt var kopplade till energiförsörjningen och 
biståndsfrågorna. Mycket tyder på att det är just de områden där det bor många 
fattiga som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringar som kan leda till torka 
eller översvämningar i stora regioner. Dessutom är utvecklingsländernas samhällen i 
sig mer känsliga för förändringar av detta slag. Samtidigt är det i första hand de 
industrialiserade länderna som står, och tidigare stått, för huvuddelen av världens 
utsläpp av klimatpåverkande gaser. I klimatpropositionen instämde Sverige i åsikten 
att dessa länder har ett historiskt ansvar för att gå i spetsen för en begränsning av 
utsläpp av växthusgaser.397 UD:s och Sidas ansvar gällde därför de U-landsrelaterade 
frågorna med särskild bäring på finansiering av dessa länders åtaganden, samt 
folkrättsliga frågor. Och Näringsdepartementet tillsammans med Energimyndigheten 
ansvarade för frågor som berörde energipolitikens område. Dessutom fanns bland de 
aktiva ett stort antal NGO:s inom miljörörelsen samt företag och 
lobbyorganisationer från industrin. Den beskrivning som följer här är aktörernas 

                                                 
396 I regeringens proposition 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi slås exempelvis fast att Sverige ska 
agera internationellt för att de mål som ställs upp genom ramkonventionen också nås. 
397 Att industriländerna har ett ansvar att gå före i kampen mot klimatförändringarna finns fastslaget 
i UNFCCC. Se även Prop 2001/02:55 s. 8f. 
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egen, och vare sig den korresponderar mot någon sorts faktisk ordning eller andra 
aktörers uppfattning eller inte är det den som är utgångspunkten för förvaltningens 
agerande. Med andra ord utgör det en bild av den verklighetsuppfattning som finns i 
den internationaliserade förvaltningen. 

5. 2 Förspelet – från Rio till Kyoto 

1972 hölls den allra första FN-konferensen om miljöfrågor, den så kallade 
Stockholmskonferensen. Vid detta tillfälle enades parterna om 26 principer, ett 
handlingsprogram och en resolution om finansiella och institutionella procedurer. 
Även om principerna inte var juridiskt bindande så lade de grunden för fortsatt 
samarbete inom miljöområdet och kan ses som en indikation på att i-länderna ville 
börja ta ansvar för miljöfrågorna. Ytterligare ett resultat av konferensen, och ett 
mycket betydelsefullt sådant för den framtida utvecklingen av internationell 
miljöreglering, var bildandet av ett nytt FN-organ UNEP – United Nations 
Environment Programme. UNEPs viktigaste bidrag till det internationella arbetet 
med miljö- och klimatfrågor har sedan dess varit att underlätta och upprätthålla 
förhandlingar mellan länder.398 Miljöfrågorna hade nu hamnat på det internationella 
samarbetets agenda för att stanna, och efter konferensen bildades  miljödepartement 
och miljöenheter i många länders statliga förvaltningar. I Sverige hade dock den 
centrala förvaltningsmyndigheten för miljöskydd, Naturvårdsverket, funnits på plats 
ända sedan 1967.399 

Olika miljö-NGO:s utövade ett stort inflytande över Stockholmskonferensens 
dagordning och förhandlingarnas resultat. De deltog även deltagit aktivt vid 
efterföljande konferenser och konventioner.400 En viktig orsak till detta var att en 
stor del av expertkunskapen inom området fanns samlad här. Klimatfrågorna liksom 
miljöfrågor i stort präglas ofta av tekniskt komplicerade faktorer och behovet av 
forskning och expertkunskap var och är stort. Ytterligare ett skäl till den intensiva 
närvaron av NGO:s och andra icke statliga aktörer är att det inte är staterna i sig som 

                                                 
398Greene, Owen 1997, s.317. 
399 För en beskrivning av utvecklingen av de svenska statliga miljöskyddsorganisationerna, se Duit, 
Andreas 2002, Tragedins institutioner. Svenskt offentligt miljöskydd under trettio år, Stockholm: 
Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms universitet  
400 Greene, Owen 1997. Det bör påpekas att organisationerna inte deltog som representanter för 
nationer för att få tillträde till förhandlingarna, utan kunde delta direkt såsom representanter för 
miljörörelsen och forskningsgrupper utan att, så att säga, gå vägen genom staten. 
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orsakar miljöfarliga utsläpp, utan företag och industrier. På så vis involveras andra 
delar av samhället och därmed ett antal icke statliga aktörer - allt ifrån miljörörelsen 
till industriföretag och forskare.401 Så småningom framkom det emellertid att en del 
av det parterna kommit överens om under Stockholmskonferensen inte följdes. Ett 
skäl var att UNEP visat sig ha en svag ställning inom FN. Det fick till följd att 
organisationen hade svårt att utöva inflytande på övriga organ för att få även dessa 
att ta ett ansvar för miljöfrågorna.402 Bland annat med anledning av detta tillsattes en 
världskommission under ledning av Gro Harlem Brundtland i syfte att påskynda det 
internationella arbetet med miljöfrågor.  

Under slutet av 80-talet kom sedan ord som växthuseffekt, global uppvärmning och 
ozonlager att bli välbekanta för många människor som tidigare kanske inte ägnat 
miljöfrågor någon större uppmärksamhet. I media talades om ett förtunnat ozonlager 
och om torka och översvämningar som möjliga följder av människans 
miljöförstörande handlingar. Forskarna ansåg sig nu ha bevis för att den så kallade 
växthuseffekten ökade i högre hastighet än tidigare, och att detta kunde få en rad 
konsekvenser för människans levnadsförhållanden. Det ansågs även finnas bevis för 
att vissa så kallade växthusgaser var orsaken till temperaturhöjningen och att 
utsläppen av sådana därför borde regleras.403 Det politiska intresset för frågan var 
dock svalt i början och bevisen ansågs oklara varför en ”vänta och se”-attityd intogs. 
Att kostnaderna för att reducera utsläpp och minska användningen av freoner eller 
CFC404, som ansågs särskilt skadliga var mycket höga, gjorde förmodligen också sitt 
till när det gäller det måttliga politiska intresset för frågorna.  

                                                 
401 Greene, Owen 1997. 
402 Ibid s. 318. 
403 Børsting, Georg och Fermann, Gunnar 1992, “Climate Change Turning Political. Conference-
Diplomacy and Institution-Building to Rio and Beyond” i Fermann, Gunnar (red.) 1997, 
International Politics of Climate Change, Key Issues and Critical Actors, Oslo: Scandinavian 
University Press, Jäger, Jill och O’Riordan, Tim 1996, “The History of Climate Change Science and 
Politics” i O’Riordan, Tim och Jäger, Jill (red.) 1996. 
404 CFC eller klorfluorkarbonater, kallas ofta freoner och innehåller stora mängder klor som bidrar 
till nedbrytningen av atmosfärens ozonskikt.   
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Hålet i himlen 

Så småningom slöts i alla fall Wienkonventionen 1985 vilket var en ramöver-
enskommelse som innebar ett samarbete kring forskning och informationsutbyte.405 
1987 hölls sedan en konferens i Montreal och det första internationella avtalet om 
minskad användning av freoner och några växthusgaser fullbordades.406 
Förhandlingarna inför avtalet inleddes redan 1980 under ledning av UNEP, men 
arbetet hade gått långsamt och framförallt USA och Storbritannien var avogt 
inställda till internationella åtgärder. Det fanns stora företag som var beroende av 
CFC i sin produktion och stora producenter av CFC vars intressen det ansågs 
nödvändigt att ta till vara. Sverige låg långt framme vad gäller miljöreglering inom 
många olika områden såsom exempelvis återvinning och olika typer av luft och 
vattenföroreningar. Även när det handlar om klimatfrågor är det möjligt att betrakta 
Sverige som något av ett föregångsland. Sveriges utsläpp av koldioxid var under 
2000-talet bland de lägsta i förhållande till övriga OECD-länder. Och Sverige var ett 
av de länder som tidigast införde förbud mot CFC.407 Energipolitiken var även sedan 
länge inriktad på att minska användningen av fossila bränslen som är en av de 
största utsläppskällorna för koldioxid.408  

När hålet i ozonlagret över Antarktis upptäcktes av ett brittiskt forskningsteam fick 
emellertid frågan om skyddet av ozonskiktet och även klimatfrågan mer 
uppmärksamhet i media och hos allmänheten, och förhandlingarna gick betydligt 
snabbare.409 Ett hål där skadlig solstrålning trängde igenom blev ett mer konkret hot 
än en långsam temperaturhöjning med någon halv grad på hundra år och det fanns 
starka incitament för de företag som tidigare varit beroende av till exempel freon, 
som nu kommit att bli förbjudet, att hitta substitut.410 Miljöpartier dök upp runt om i 
världen, framförallt i Europa, och det fanns nu en politisk vilja hos många länder att 

                                                 
405 FN, 1985, Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet. För en beskrivning av utvecklingen av 
den internationella regleringen kring ozonskyddet se Vedung, Evert och Klefbom, Erik 2002, 
Ozonhålet. Globalt, nationellt, lokalt. Stockholm: Liber. 
406 Montrealprotokollet är ett tillägg till Wienkonventionen. 
407  För en beskrivning av utvecklingen av den svenska klimatpolitiken i form av reglering och 
organisation se SOU 2000:245 kapitel 5, Handla för att uppnå klimatmål, s. 89ff. 
408 Bernergård, Leif och Hedlund, Tom, 1993, ”Energi, klimat och luftföroreningar”, i 
Naturvårdsverket 1993, Sverige och den europeiska miljöpolitiken, Stockholm: Naturvårdsverket, s. 
69. 
409 Greene, Owen 1999, s. 328 
410 Ibid. 
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gå längre och utveckla sin miljöreglering. I Sverige tog Miljöpartiet plats i riksdagen 
första gången 1988. 

Mycket på grund av UNEPs arbete och de många NGO:s inom miljörörelsen som 
deltog i förhandlingarna kom sedan Montrealavtalet att vidgas och flera av de 
tidsramar som satts upp för minskade utsläpp att kortas.411 Genom 
Montrealprotokollet uppnåddes en heltäckande internationell överenskommelse 
vilket gjorde att protokollet kom att betraktas som ett mycket lyckat exempel på 
internationell reglering inom miljöområdet.412 Det inrättades även en multilateral 
fond som är till för att stödja de U-länder som ska minska sina utsläpp. Det finns 
också ett antal tillägg som stärker protokollet. Den senaste revideringen vid den här 
studiens genomförande skedde 1999 genom ett tillägg då ytterligare ett 
ozonförstörande ämne, bromklormetan, inkluderades och produktionskontroll av så 
kallade mjuka freoner – HCFC infördes.413 EU räknades i Montrealprotokollet som 
en enda part vilket betyder att länderna gemensamt förband sig att uppfylla 
avtalet.414 Senare versioner av förordningen går emellertid ännu längre. Många av 
EU-länderna uppfyllde redan flera av de krav som ställdes i inledningsskedet och det 
faktum att några länder gått före och infört strängare regler anses ha påskyndat 
revideringen och förstärkningen av protokollet. Rollerna i förhandlingarna 
förändrades emellertid med tiden och i förhandlingarna om Montrealprotokollet 
utgjorde dåvarande EG till en början en bromsande kraft medan bland andra USA, 
Canada och Sverige tillhörde de som drev på och var angelägna om att få till stånd 
ett internationellt avtal.415 Under senare år intog EU emellertid något av en ledande 
roll i arbetet med Kyotoprotokollet som vi ska se strax.  

Tidigare europeisk reglering 

Inom den europeiska gemenskapen växte miljöfrågorna först fram tack vare vad som 
skulle kunna kalla en spillover-effekt från arbetet med den inre markanden. De 

                                                 
411 Sverige, Norge, Canada och USA hade emellertid redan tidigare, i ett unilateralt avtal, förbjudit 
användandet av ozonförstörande substanser inom vissa användningsområden. 
412 Innehållet består först och främst av bindande regler för avveckling av ett antal ämnen som anses 
ozonnedbrytande, bland annat CFC och haloner. Enligt avtalet ska de endast i undantagsfall få 
användas inom sådana områden som parterna enats om såsom nödvändiga. 
413 SÖ 2002:13, Ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.   
414 Montrealprotokollet införlivades i det gemensamma regelverket genom rådets förordning 
3093/94 som senare ersattes av förordning 2037/2000. 
415 Bernergård, Leif och Hedlund, Tom 1993, s.74. 
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första stegen mot den i dag omfattande gemensamma miljölagstiftningen togs då 
frågor om miljöhänsyn aktualiserades i samband med industrins påverkan på miljön. 
I Enhetsakten skrevs miljöfrågorna in som en del av EU:s uppgifter och då hade 
även frågor om bland annat skydd av utrotningshotade arter tagits med i det 
gemensamma regelverket.416 Detta var frågor som inte var direkt nödvändiga för att 
upprätthålla den inre marknaden, men som ändå kommit att ses som viktiga 
uppgifter för gemenskapen. Under åren 1959 till 1992 fattades cirka 200 beslut om 
miljöregler och vid millennieskiftet bestod EU:s miljölagstiftning av ungefär 250 
rättsakter och utgjordes dels av harmoniseringsregler och dels av minimiregler. 
Harmoniseringsreglerna ska se till att den inre marknaden upprätthålls och att inga 
konkurrenshinder uppstår på grund av skillnader mellan regelverken i 
medlemsländerna. Minimireglerna är däremot inte kopplade till den inre marknaden 
utan består av rena miljöskyddsregler i form av bland annat högsta utsläppsnivåer 
för växthusgaser.417 Riktlinjerna för den gemensamma miljöpolitiken drogs upp i det 
första så kallade Miljöhandlingsprogrammet. Handlingsprogrammet var inte något 
bindande dokument utan snarare ett principprogram som skulle spegla 
medlemsstaternas politiska vilja inom området. Det skulle även ligga till grund för 
förslag om ny miljölagstiftning. När den här studien gjordes arbetade 
medlemsländerna med det sjätte handlingsprogrammet.  

Miljöfrågorna fanns till största delen inom den första pelaren vilket betyder att 
området fick en del förändrade förutsättningar då Amsterdamfördraget trädde i kraft. 
Fördraget kan ses som ett steg mot att utöka möjligheterna att föra en progressiv 
miljöpolitik eftersom samarbetsförfarandet (Co-operation procedure) inte längre 
skulle tillämpas och kvalificerad majoritet istället för enhällighet blev den rådande 
röstningsprincipen.418 Istället fattas fler beslut alltså med medbeslutandeförfarandet 

                                                 
416 Weale, Albert 1996, “Environmental Rules and Rule-making in the European Union” i Journal 
of European Public Policy, 3(4):594-611 s. 596. 
417 Genom att åberopa miljögarantin kan ett medlemsland också erhålla undantag från den 
gemensamma lagstiftningen för att införa strängare regler. I praktiken har det dock visat sig mycket 
svårt att få till stånd sådana undantag eftersom de oftast kan anses hindra den inre marknadens 
funktionssätt. 
418 Det fanns emellertid en viss oro att medbeslutandeförfarandet skulle leda till fler förlikningar och 
på så sätt bromsa miljöpolitikens framväxt, men andra menade att då beslut inte längre behöver 
fattas enhälligt kommer detta istället att göra beslutsgången snabbare. Hur det kommit att utveckla 
sig i praktiken återstår dock att se. Macrory, Richard och Heisson, Martin, ”The European 
Community and Cliamte Change” i O’Riordan, Tim och Jäger, Jill (red.) 1996, s.141. 



Sverige i den resande klimatcirkusen 

 

161

(Co-decision) vilket gjorde att parlamentet som generellt ansågs mer ”grönt” fick ett 
större inflytande över beslutsprocessen.419  

I mars 2000 lanserade EU även ett klimatprogram, ECCP - det europeiska 
programmet mot klimatförändringar. Det antagna programmet bestod av två delar, 
en grönbok med ett system för handel med utsläppslicenser och en del som innehöll 
strategier och förslag för att minska utsläppen från specifika källor. Denna andra del 
av programmet avrapporterades i juni 2001.  Kommissionen uttryckte i samband 
med denna avrapportering en viss oro för huruvida de åtaganden som gjorts i Kyoto 
skulle kunna uppfyllas. Koldioxidutsläppen som skulle minska med 8% tycktes 
istället öka i många länder i jämförelse med de nationella målen.420 Det påpekades 
även att medlemsländerna inte bör förlita sig enbart på gemenskapen utan måste se 
över sina enskilda utsläppsnivåer och arbetet med att sänka dessa.421  Klimatfrågorna 
inom EU har därefter kommit att i stort sett enbart handla om Kyotoförhandlingarna. 
Vi kan efter den här korta genomgången dra slutsatsen att klimatfrågorna i hög grad 
bestått av europeiska och internationella regler som tycktes delvis invävda i 
varandra.   

5. 3 Kyotoprotokollet 

Ramkonventionen - första versen 

Förhandlingarna som ledde fram till ramkonventionen inleddes 1990 för att det 
skulle vara möjligt att få konventionen undertecknad under Rio-konferensen om 
miljö- och utvecklingsfrågor.422 År 2005 hade över 170 länder skrivit under och 
konventionen trädde i kraft i mars 1994. Ramkonventionen fylls kontinuerligt med 

                                                 
419 För en översikt och diskussion av hur de olika beslutsmetoderna tillämpas inom miljöområdet se 
Jordan Andrew, 2002, ”Step Change or Stasis? EC Environmental Policy after the Amsterdam 
Treaty” samt Wilkinson David 2002, ”Maastricht and the Environment: The Implications for the 
EC’s Environment Policy of the Treaty on European Union” båda i Jordan, Andrew (red.) 2002, 
Environmental Policy in the European Union. Actors, Institutions and Processes, London: 
Earthscan Publications.   
420 Europeiska kommissionen 2000c, Pressmeddelande 8 mars 2000. 
421 Ibid. 
422 Redan 1988 skapades IPCC – (Intergovernmental Panel on Climate Change), av WMO – (World 
Meteorological Organization) och UNEP. Panelen är öppen för alla UNEPs medlemmar och 
sammanträder en gång per år. Till huvuduppgifterna hör att förse FN med information om den 
vetenskapliga utvecklingen, samt med ekonomiska kalkyler över de effekter klimatförändringarna 
kan ge. IPCCs rapporter bidrog till att arbeta fram FN:s ramkonvention. 



Kapitel 5 

 

162 

innehåll genom partsförhandlingar, så kallade COP-möten (Conference of Parties), 
som äger rum årligen för att besluta om mer specifika regler för uppfyllandet av 
åtagandena.423 Det första partsmötet hölls i Berlin 1995 och fick således namnet 
COP1. Utöver parterna finns ett stort antal organisationer med observatörsstatus, 
däribland över 600 NGO:s och 50 IGO:s. Exempel på registrerade IGO:s är OECD, 
Nordiska Ministerrådet och Europeiska utvecklingsbanken – EBRD. Syftet med 
konventionen är att stabilisera utsläppen av växthusgaser utan att hota tillväxt och 
försörjning. I-länderna åläggs att reducera sina utsläpp och att år 2000 stabilisera 
utsläppen till 1990 års nivåer, men detta är inget rättsligt bindande åtagande.424 
Däremot är de som skrivit under konventionen skyldiga att rapportera om storleken 
på sina utsläpp av växthusgaser, samt vilka åtgärder de tänker vidta för att minska 
dessa. Detta kontrolleras sedan på internationell nivå för att stimulera vidare 
förhandlingar och åstadkomma nationella målformuleringar. Kyotoprotokollet fick 
sitt namn från staden Kyoto i Japan där det togs fram under COP3 1997. Protokollet 
var tänkt som ett led i att stärka innehållet i regleringen och skulle innehålla 
kvantitativa åtaganden för i-länderna. Kort sagt reglerar Kyotoprotokollet sex olika 
klimatgaser.425  

Sverige i EU och EU i COP 

EU agerade som en part i ramkonventionen, men vad betyder det rent praktiskt och 
vad är det man som part har velat driva för frågor? Rent formellt betyder det att 
Sverige som medlemsstat inte talade för egen del utan istället förhandlades en EU-
position fram som sedan var den alla EU-länder gemensamt höll mot övriga parter. 
Denna position togs fram genom så kallad EU-koordinering där EU:s medlemsstater 
ska enas om en gemensam ståndpunkt. I Kyotoavtalet fanns stadgat att länder hade 
möjlighet att bilda en utsläppsbubbla vilket EU-länderna valt att göra. Det betyder 
att länderna inom bubblan kan omfördela åtagandena sinsemellan och på så vis kan 

                                                 
423 Greene, Owen 1999, s.331. 
424 De största utsläppskällorna för dessa i Sverige är förbränning inom industrin, förbränning för 
individuell uppvärmning samt transporter. 
425 De gaser som regleras av Kyotoprotokollet är: koldioxid, metan, dikväveoxid (lust-
gas),fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). De olika klimat-
gasernas bidrag till växthuseffekten varierar. En viktenhet av svavelhexafluorid (SF6) är exempelvis 
flera tusen gånger kraftigare än en enhet koldioxid. För att kunna jämföra växthusgasernas påverkan 
på klimatet översätts detta med hjälp av den så kallade GWP-faktorn (Global Warming Potential) 
till en sammantagen växthuseffekt för en viss tidsperiod. 
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kostnaderna bli lägre för enskilda länder som annars skulle ha drabbats mycket hårt 
av utsläppsreduktionerna. Genom användandet av sådana bubblor kan ett avtal som 
Kyoto lättare antas givet att fler länder har ekonomiska möjligheter att leva upp till 
kraven. Länder som Portugal och Grekland som låg under EU-genomsnittet vad 
gäller ekonomisk utveckling hade svårt att minska utsläppen om de samtidigt skulle 
kunna höja levnadsstandarden medan länder som Sverige och Frankrike inte kunde 
minska utsläppen inom elproduktionen eftersom denna redan var i princip fossilfri. I 
länder som Storbritannien och Tyskland var stora minskningar emellertid relativt 
enkla att uppnå (i Storbritannien genom övergång från kol till gas i elproduktionen 
och i Tyskland till följd av avvecklingen av tung industri i östra Tyskland). Detta 
medan Sverige är ett land som i princip skulle kunna släppa ut mer av vissa 
klimatgaser och ändå befinna sig inom gränsvärdena, och på så vis skulle övriga 
länders utsläpp inom bubblans vägas upp. Sverige hade inom EU även förhandlat sig 
till rätten att öka sina utsläpp med fyra procent, men meddelade att den rättigheten 
inte skulle utnyttjas. Istället beslutade riksdagen att minska utsläppen med fyra 
procent under den aktuella tidsperioden.426 

Vissa länder i EU har arbetat hårt med att driva gemenskapens miljöpolitik och 
däribland klimatfrågorna framåt, något som skett bland annat genom att ställa upp 
långtgående nationella krav och på så vis agera pådrivande.427 Tyskland hade länge 
arbetat så men under senare år har även Holland, Danmark och Sverige sökt agera 
pådrivande. Detta medan andra länder haft andra prioriteringar.428 Sverige och de 
övriga nordiska länderna har gått betydligt längre än många andra av parterna i 
konventionen, vilket lett till att Sverige ansett sig tvungna att se över om de 
bestämmelser som införs orsakar några negativa effekter för svenska företag.429 1991 
infördes en svensk koldioxidskatt på fossila bränslen i form av en punktskatt på olja, 
kol, naturgas, gasol och bensin. Denna kom även att höjas ytterligare ett antal gånger 
under 90-talet samt senast vid årsskiftet 2002.430 Under senare delen av 90-talet kom 
satsningarna för en minskad klimatpåverkan att delvis omriktas från 

                                                 
426 Riksdagsskrivelse 2001/02:163. 
427 Bernergård, Leif och Hedlund, Tom 1993, s. 69. 
428 Liefferink, Duncan och Andersen, Mikael Skou 1996, ”Strategies of the Green Member-states in 
EU Environmental Policy-making”, i Journal of European Public Policy, 5(2):254-70.  
429  Dir 1998:40, Översyn av åtgärder inom klimatområdet. 
430 Miljödepartementet 2001, Svensk klimatpolitik, s. 1, http://miljo.regeringen.se/M-dep_fragor/ 
klimatforandringar/ senast besökt 17/5-2001. 
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investeringsbidrag för energisparande åtgärder till forskning och teknikutveckling. 
1998 tillsattes i Sverige en klimatkommitté med uppgift att arbeta fram ett 
åtgärdsprogram med anledning av Kyotoprotokollets åtaganden.431 I samband med 
detta tillsattes även en expertutredning (FLEXMEX) för att utreda hur de flexibla 
mekanismerna i Kyotoprotokollet skulle kunna införas i Sverige.432 I kommitténs 
betänkande konstateras att en ensidig koldioxidskattehöjning i Sverige endast leder 
till en sänkt BNP med endast begränsade minskningar av koldioxidutsläppen. Därför 
såg regeringen det som nödvändigt för Sverige att arbeta för en internationell 
överenskommelse vilket det förmodligen skulle finnas goda möjligheter till i 
konkretiseringen av Kyotoprotokollet.433 De så kallade gröna medlemsländerna har 
alla legat långt framme vad gäller nationell reglering av miljöområdet och kan 
betraktas som föregångsländer inom EU vilka skulle kunna hjälpa till att driva 
gemenskapens lagstiftning framåt.434 Kommissionen har deklarerat sin avsikt att 
spela en aktiv roll i utvidgningen och utvecklingen av den gemensamma regleringen 
och har också agerat i enlighet med dessa avsikter.435 I det sjätte 
miljöhandlingsprogrammet som var aktuellt under den studerade processen 
poängteras att EU måste vara drivande i det internationella sammanhanget och gå i 
spetsen för skärpta utsläppskrav.436  

Men även om Sverige inte talade med sin egen röst utan som en del av EU så 
betyder det inte att Sverige alltid stod närmast de övriga EU-länderna i enskilda 
sakfrågor. När det gäller klimatfrågorna menar de som deltog i förhandlingarna att 
Sverige oftast befann sig i EU:s ”mainstream” och inte hade några specifika frågor 
att driva. Men några av de intervjuade menade att Sverige i vissa sakfrågor legat 
närmare den så kallade paraplygruppen437 och framförallt Norge. Vissa frågor var 

                                                 
431 Dir. 1998:40 Översyn av åtgärder inom klimatområdet.    
432 Dir 1992:25 Möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer i Sverige. 
433 SOU 2000:23 Förslag till svensk klimatstrategi.  
434 Ibid. 
435 Bernergård, Leif och Hedlund, Tom 1993 s.69, se också Europeiska kommissionen 2000a, 
Briefing paper -  The EU:s position for COP6, 3 November 2000. 
436 Europeiska kommissionen 2001, Sjätte miljöhandlingsprogrammet, Europaparlamentets och 
rådets beslut om gemenskapens miljöhandlingsprogram för perioden 2001-2010/* KOM/2001/0031 
slutlig - COD 2001/0029 / OJC, nr C 154 E , s. 0218 - 0225 s.26. 
437 Inom förhandlingarna finns ett antal fasta konstellationer av likasinnade länder som liksom EU 
koordinerar sina insatser. I paraplygruppen ingår bland annat Norge, USA och Canada.   
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extra viktiga och däribland frågan om sänkor438, ett fenomen som endast berör länder 
med mycket skog, och de länder som hade en liknande ståndpunkt som Sverige var 
till exempel Finland. Även om Sverige låg nära Norge i sina ståndpunkter hade det 
nordiska samarbetet fått stryka på foten. Det berodde framförallt på att man inte 
längre har tid då EU-samarbetet krävde stora resurser. Även Hans Anderssons studie 
av danska, norska och svenska tjänstemän i internationella förhandlingar bidrar med 
empiriskt material som stödjer denna iakttagelse.439 På Miljödepartementet försökte 
man att ordna ett traditionellt nordiskt möte om klimatfrågorna varje år eftersom det 
ansågs givande att diskutera med någon som hade liknande intressen och som det 
var lätt att komma överens med.440 Dessutom hade Sverige inom EU försökt att 
driva att EU skulle ha mer kontakter med de nordiska länderna och Schweiz, men 
detta arbete gav inte någon utdelning.441 Kanske för att det skett något av en 
arbetsfördelning inom EU där det är just Sveriges och Finlands uppgift att hålla 
kontakter med de övriga nordiska länderna. De svenska representanterna hade dock 
gärna sett att EU generellt hade mer kontakter med andra länder, även under själva 
förhandlingarna. Det tenderar ibland att bli lite av det man kallar ”EU:s bunker” där 
EU-medlemsstaterna bara koordinerar sig med varandra och träffas själva. Sverige 
hade en hel del informella kontakter just med Norge för att hjälpa till med 
argumenten kring frågan om sänkor.   

Något som flera intervjupersoner påpekat är att övriga EU-medlemsländer tidigare 
kände oro för att Sverige skulle vara en ”oresonlig” förhandlingspartner och driva 

                                                 
438 Sänkor är motsatsen till utsläppskällor och processer som alltså minskar utsläppen av koldioxid. 
Havet är en sådan sänka, men även stora skogar på land bidrar till att reducera koldioxid i 
atmosfären. I Sverige har vi haft en stark tillväxt av skog under de två senaste århundradena och har 
också en väsentlig andel gammal skog som idag binder stora mängder kol. Något som vid ökad 
avverkning framöver och med de nya skogsbruksmetoderna kommer att leda till att denna kol 
frigörs. Att ett land har stora sänkor har ibland tagits till intäkt för att fortsätta med fossila bränslen 
eftersom man ändå hamnar på plus i utsläppsmängd men då sänkorna är tidsbegränsade är detta 
ytterst problematiskt på sikt. Bernes, Claes 2003 s. 67ff samt Naturvårdsverket 2002a, Skogens roll 
i klimatpolitiken. Hur kan skogen användas på ett långsiktigt hållbart sätt? Referat från 
Naturvårdsverkets seminarium ”Skogens roll i klimatpolitiken” 24/5-2002. 
439 Andersson, Hans E. Homo Nordicus? Om danska, norska och svenska tjänstemäns och 
förtroendevaldas identiteter, Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet, s. 
115ff. 
440 IP 5:3. 
441 Ibid 
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miljöfrågor tämligen kompromisslöst, men att denna uppfattning så att säga 
”kommit på skam” när de sett hur Sverige arbetat.442  

Under ministerrådets konstellation för miljöfrågor fanns en övergripande 
rådsarbetsgrupp för miljö vilken sammanträdde i en specifik konstellation då 
klimatfrågan skulle behandlas. Gruppens uppgift bestod i att förbereda ministerrådet 
som i dessa frågor sammanträdde i en konstellation bestående av medlemsstaternas 
miljöministrar i rådet för miljö. Under rådsarbetsgruppen för klimat fanns sedan ett 
antal undergrupper. Dessa bestod av mer eller mindre fasta konstellationer bland 
annat i form av särskilda expertgrupper för specifika frågor. Det kunde även initieras 
expertkommittéer av kommissionen. Rådsarbetsgruppen och dess undergrupper 
uppfattades som en viktig instans eftersom det ännu inte fanns så mycket gemensam 
lagstiftning på området klimatområdet.443  

Kyotogruppen – samordning inför EU-möten och COP-möten 

Samordningen på nationell nivå i Sverige skedde i första hand i en 
interdepartemental arbetsgrupp som kallades Kyotogruppen. Där medverkade 
tjänstemän från Miljö-, Närings-, Finans- Utrikesdepartementet samt från 
Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Sida och Skogsvårdsstyrelsen. De 
organisationer som ingick varierade något över tid beroende på vilka frågor som var 
aktuella i förhandlingarna. Vid vissa tillfällen deltog exempelvis personer från 
Jordbruksdepartementet. Vid den här tidpunkten utgjorde dock Miljö-, Närings- och 
Utrikesdepartementen de mest aktiva. Gruppens deltagare ingick i rådsarbetsgruppen 
för internationella miljöfrågor/klimat i EU samt i dess olika undergrupper. I globala 
partsmöten, COP, var det Kyotogruppens deltagare som reste med och således var 
detta fallet även i den process som studerats här. Inför arbetsgruppsmöten i EU 
användes Kyotogruppen som beredningsfora på samma sätt. Miljödepartementet 
hade huvudansvaret för Kyotogruppen och ledde arbetet vilket bland annat innebar 
att departementet tog hand om dagordningar och skickade ut texter för att få 
synpunkter från övriga berörda departement och verk. Efter det att studien 
avslutades omvandlades arbetsgruppen eftersom Kyotoprotokollet ratificerats, och 

                                                 
442 IP 5:6, IP 5:8. 
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strukturen på arbetet behövde förändras.444 Kontakterna mellan tjänstemännen i 
arbetsgruppen var täta under hela processen, de talade i telefon, mailade och 
träffades mycket ofta. Ibland så ofta som flera gånger om dagen. Samtliga parter 
ansåg att arbetet fungerade bra och att detta till stor del berodde på att gruppens 
medlemmar hade ett informellt och nära samarbete, samt att kontinuiteten varit hög i 
gruppen vilket gjorde att deltagarna lärde känna varandra väl.  

I Kyotogruppen fanns flera departement som skulle enas om en gemensam svensk 
linje, något som skulle kunna orsaka en del konflikter givet de revirstrider som ofta 
kan iakttas i studier av regeringskansliet.445 Särskilt som Miljödepartementet och 
Näringsdepartementet ofta företräder mot varandra ställda intressen, men trots detta 
tycks arbetet ha fungerat relativt konfliktfritt. Främst var det de två 
fackdepartementen Näringsdepartementet och Miljödepartementet som oftast 
företräder motsatta intressen. Men båda departementen ansåg att arbetet blivit bättre 
med åren och att även om man inte håller med den andra parten så finns förståelse 
och en medvetenhet om andra ståndpunkter vilken utgör en god grund för att nå 
fram till en gemensam linje. Som en tjänsteman uttryckte det så behöver folk nästan 
inte bli tillfrågade, alla vet vad motparterna kommer att säga. 

En del frågor lever ju så länge så att man utbildar en gemensam position 
och den har då hanterats av alla involverade och man vet precis vad alla 
tycker. Man behöver inte oroa sig för att departement X ska göra några 
extra turer eller hitta på någonting.446 

Eftersom det var Miljödepartementet som ”ägde” frågan hade detta departement 
dock alltid sista ordet och de övriga satt som en tjänsteman uttryckte det ”i 
baksätet”.447 Ibland hissades frågor till den politiska ledningen på departementen, 
och i andra fall hände det att frågan hissades ytterligare en nivå vilket innebar att 
Statsrådsberedningen gick in och avgjorde frågan. En intervjuperson påpekar dock 
att det ibland är svårt att hinna med detta eftersom dagordningen inför möten på EU-
nivå kommer så sent. Om det inte rådde enighet mellan Miljö- och 

                                                 
444 När frågorna kommer in på implementeringsstadiet kommer också andra områden att beröras då 
exempelvis den kommunala nivån ska involveras med lokala investeringsprogrammen för 
klimatåtgärder (KLIMP) och andra myndigheter kommer att involveras då handel med 
utsläppslicenser och andra åtgärder ska hanteras. 
445 Se till exempel Larsson, Torbjörn 1986 s. 163f. 
446 IP 5:1. 
447 Ibid. 
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Näringsdepartementen fick tjänstemännen ta på sitt eget ansvar att lösa det hela 
eftersom man måste hinna skriva en instruktion inför förhandlingsmötena. Det 
upplevdes dock fungera rätt väl rent praktisk, även om vissa av de intervjuade gav 
uttryck för att de ansåg att detta kanske inte formellt går helt rätt till.448 UD:s roll var 
att se till att även utvecklingsfrågorna togs med i klimatpolitiken och behandlades 
som en integrerad del, något som inte uppfattas ha stått i opposition till övriga 
deltagande departements frågor. Eftersom många U-länder har svårt att uppfylla de 
krav som ställs i konventionen fanns förslag att skapa särskilda arrangemang med 
fonder för att hjälpa dessa att leva upp till sina åtaganden i konventionen. Den 
svenska regeringen delade ut medel för klimatförbättrande åtgärder i 
utvecklingsländer och därför var en viktig uppgift att se till att projekten som 
stöddes verkligen hade en klimatinriktning. På så vis blev Sida som den ansvariga 
sektorsmyndigheten en del av gruppen. På Sida påbörjades under senare delen av 
COP-förhandlingarna ett internt arbete med att ta fram en klimatstrategi. Detta 
skedde under ledning av den person som då hade fått huvudansvaret för 
klimatfrågorna på verket och som rekryterats från Miljödepartementet. Denna 
tjänsteman var en av medlemmarna i Kyotogruppen.  

I jämförelse med andra länder var antalet personer som sysslade med klimatfrågor i 
Sverige relativt litet och det fanns heller inga forskningsinstitut eller liknande knutna 
till departementen som var specialiserade på dessa frågor.  

Sverige har heller inte riktigt samma credit som på miljöområdet i övrigt, 
vad gäller den tekniska biten har våra bristande resurser gjort att vi inte 
tillhört dem som varit mest drivande att komma med förslag.449 

Ingen av de statliga organisationer som studerats hade vid det aktuella tillfället heller 
någon specifik enhet med ansvar enbart för klimatrelaterade frågor. Istället var det 
de personer som deltog i Kyotogruppen som hade till uppgift att se till att övriga 
berörda enheter kontaktas. Från Näringsdepartementet deltog oftast bara två 
personer i Kyotogruppen och från Utrikesdepartementet en och ibland två. Under 
den tid då Sverige var ordförande i EU var dock gruppen betydligt större.  
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Vers och refräng – COP6 i Haag och Bonn  

Det sjätte COP-mötet hölls i Haag 13-25 november 2000. Kyotovtalet kunde träda i 
kraft först efter att ett visst antal länder skrivit under och ratificerat protokollet. 
Innan detta kunde ske måste de exakta reglerna för tillämpningen av protokollet, 
bland annat tilldelningen av utsläppslicenser, fastslås.450 Även om förhandlingarna 
täckte in en rad olika sakfrågor så kom diskussionen i media mest att handla om 
huruvida USA skulle skriva under avtalet eller inte.451 I mars 2001 skrev nämligen 
USA:s president George Bush ett brev där det annonserades att USA inte hade för 
avsikt att skriva under avtalet. Det fanns i det här läget skilda meningar bland övriga 
parter hur detta skulle bemötas. EU var mest angeläget om att se till att avtalet 
trädde i kraft så snart som möjligt – med eller utan USA. Detta medan exempelvis 
Japan betonade nödvändigheten av att försöka övertala USA och vikten av att en så 
betydelsefull stat deltar. USA står ensamt för cirka 30 % av världens utsläpp av 
växthusgaser. Det finns inga sanktioner eller andra möjligheter att få de länder som 
inte undertecknat ett internationellt avtal av detta slag att ansluta sig, så när USA 
bestämde sig för att inte anta Kyotoprotokollet var den enda möjliga åtgärden 
ytterligare övertalningsförsök.  

Under det franska ordförandeskapet misslyckades EU-koordineringen vilket anses 
ha bidragit till det kaotiska läge som inträdde i partsförhandlingarna vilket slutligen 
ledde till att USA hoppade av förhandlingarna. Då USA lämnade förhandlingarna 
till Kyotoprotokollet efter partsmötet i Haag blev det Sveriges tur att överta 
ordförandeklubban i EU och COP 6 var schemalagt att återupptas i Bonn i juli 2001. 
Under det svenska ordförandeskapet blev en viktig svensk fråga att försöka ena EU 
och hålla samman förhandlingarna. Sverige trodde inte att protokollet kunna antas 
utan EU som pådrivande kraft vid partsförhandlingarna. När det gäller deltagandet i 
det internationella miljöarbetet hade Sverige haft för avsikt att använda EU som 

                                                 
450 Minst 55 länder vars totala utsläpp representerar minst 55% av de totala utsläppen bland de 
länder som har kvantitativa åtaganden i protokollet måste skriva under för att det ska träda i kraft. 
Utsläppslicenser är ett sätt att säkerställa att de minskningar som görs av utsläpp sker där det är 
mest kostnadseffektivt. Se Turner, R. Kerry, Pearce, David och Bateman, Ian 1994, Environmental 
Economics, Hertfordshire: Prentice Hall, s. 181ff för en introduktion till den ekonomiska teorin 
bakom instrumentet.  
451 Se exempelvis Larsson, Kjell 2002, ”Vi måste få med USA i klimatarbetet” i Göteborgsposten, 
31/5-2002. 
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något av en hävstång i det internationella sammanhanget, eftersom man menar att 
EU har potential att vara en starkare part än en enskild nation.452  

En del interna spänningar i den franska administrationen, samt den stora 
påfrestningen som mötet i Haag kom att utgöra, gjorde dock att det franska 
ordförandeskapet slutade i vad några av de intervjuade karaktäriserade som ett kaos 
där EU lämnade förhandlingarna i ”spridd ordning”.453 När Sverige så tog över 
ordförandeskapet i januari 2001 blev det därför viktigt att tona ner de egna 
sakfrågorna och istället koncentrera sig på att få igång förhandlingarna igen. Vad 
gäller EU-koordineringen är det ordförandelandet som sköter den, men eventuellt 
kan de be ett annat land att hjälpa till (ofta används då trojkakonstellationen med 
nuvarande, förra och kommande ordförandeskapet) därför att det krävs en enorm 
logistik för att hålla samman möten av det slag som hålls inom ramen för 
klimatkonventionen. Sverige hade en nära kontakt med såväl Frankrike som det 
efterföljande ordförandeskapet Belgien för göra en ”seamless transtion” och inte 
störa förhandlingarna, som en tjänsteman beskrev det.454 Målet med 
ordförandeskapet var att vara en god ordförande och på så vis nå det övergripande 
målet att få till stånd ett avtal. Frågan hur mycket en medlemsstat kan påverka i en 
sådan position är omstridd, men de flesta av de intervjuade tycktes mena att det 
fanns goda möjligheter att påverka inriktningen på förhandlingarna, med vissa 
förbehåll: 

En grundtanke som vi hade när vi förberedde ordförandeskapet – och vi 
anser också att det måste vara så – var att som ordförande är det svårt att 
driva sina egna linjer i substans, istället är det snarast så att man får sätta 
sådana saker på sparlåga.455  

Från svenskt håll upplevdes alltså att det fanns begränsat utrymme för antalet 
nationellt prioriterade sakfrågor man intresserat sig för att driva. En av de 
intervjuade menade att andra länder försökt göra det tidigare vilket så att säga hade 
väckt ont blod hos övriga EU-länder och istället fått motsatt effekt.456 En angelägen 
svensk fråga var emellertid den om sänkor och beräkningen av dessa. Frågan om 

                                                 
452 Ds 1997:68 Det svenska miljöarbetet i EU – uppföljning av 1995 års strategi, s.52. 
453 IP 5:2, 5:3. 
454 IP 5:3. 
455 IP 5:2. 
456 IP 5:3. 
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sänkor är extra intressant eftersom Sverige här utgjort en bromsande kraft snarare än 
en pådrivande sådan och agerat enligt en protektionistisk linje för att försvara 
nationella intressen. Sverige hade stora ekonomiska intressen i denna fråga beroende 
på sammansättningen av det svenska skogsbeståndet vilket gör att man hela tiden 
försökt att åstadkomma en EU-ståndpunkt som tog hänsyn till detta.  Utöver denna 
fick dock många av de enskilda sakfrågorna stå tillbaka för att hålla förhandlingarna 
flytande.  

Sverige hade annars tre prioriteringar och dessa var att få igång förhandlingarna på 
den internationella nivån igen, att unionen skulle vara enig och att man skulle bygga 
upp EU:s egna arbete inom området och då framförallt genom det europeiska 
klimatprogrammet ECCP.457 Själva ansåg de intervjuade att detta arbete var 
framgångsrikt och stärkte den svenska positionen generellt inom EU. Detta eftersom 
Sverige visat att de klarade av att hålla samman EU-koordineringen inför och under 
Kyotoförhandlingarna där EU kom att bli en starkt drivande part tack vara att 
gemenskapen stod enad. Eftersom huvudfrågan för Sverige var att se till att 
Kyotoprotokollet kunde träda i kraft var det viktigt att se till att förhandlingarna 
löpte smidigt och strategi från bland annat svenskt håll var att försöka hålla antalet 
frågor som skulle lösas i den slutgiltiga politiska kompromissen nere.  

I och med att det var så skakig situation sedan USA hoppat av är man 
nöjd att processen går vidare, men det finns saker man önskat varit 
annorlunda i uppgörelsen. (…) Man kan inte ha hur mycket som helst 
kvar till den här politiska uppgörelsen. Då krävs en fruktansvärd disciplin 
att sortera bort frågor och då är det mer skademinimering.458  

Inför Marrakeshmötet var redan biståndsdelen av förhandlingarna löst vid ett 
tidigare partsmöte. Alla hade visat sig mycket flexibla och kompromissvilliga för att 
få undan andra frågor som annars kan störa förhandlingarna.  Då hade svårigheter 
inom de U-landsrelaterade frågorna redan klarats av. Dessa svårigheter bestod i att 
givar- och mottagarländer inte alltid nådde fram till varandra. Detta var en del av 
nord-syd dialogen och några av problemen syns i det missförstånd som uppstått när 
det gäller teknologiöverföring. 

I konventionen stipuleras det att givarländerna ska bistå med det som 
kallas teknologiöverföring och det här bygger delvis på ett missförstånd 

                                                 
457 IP 5:3. 
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enligt vårt sätt att se. Därför att man föreställer sig att givarländernas 
regeringar sitter och förfogar över den här typen av kompetens och 
kapacitet och det gör man ju inte egentligen som regering i ett I-land. För 
det är ju marknaden -  näringslivet - som i stor utsträckning styr den här 
typen av frågor. Och när vi i förhandlingarna framför det här så möts vi 
av oförståelse därför att det inte är en verklighet i U-länderna. Där är 
mycket ju regeringsstyrt.459 

COP6 återupptogs sedan i Bonn 19-27 juli 2001 på EU:s initiativ och där kunde 
enighet nås om en stor del av de viktiga politiska frågor som fanns i Buenos Aires 
Plan of action från COP4. EU bidrog med ett sammanhållet förslag baserat på de 
överenskommelser som ändå nåtts i Haag och de texter som diskuterades där. EU 
meddelade också att dess medlemsländer insåg vikten av att vara flexibla givet de 
svårigheter att enas som visat sig under förförhandlingarna.460 Fortfarande kvarstod 
frågan om de flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet, men dessa lämnades till 
COP7 i Marrakesh. De flexibla mekanismerna var ett förslag med syfte att 
genomföra Kyotoprotokollet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och 
innehöll de tre mekanismerna gemensamt genomförande, mekanismen för ren 
utveckling och handel samt handel med utsläppsrätter. Inom EU fanns en 
uppdelning mellan nord och syd, samt en uppdelning inom gruppen av ”gröna” 
medlemsstaterna där länder som Tyskland vill driva en mer traditionell miljöpolitik 
med mycket regler vilket komplicerade diskussionen kring Kyotoprotokollets 
utsläppslicenser. En linje som för övrigt inte stämde överens med den svenska 
positionen. Sedan Haag-mötet var enigheten stor inom EU och medlemsstaterna lade 
dock nationella prioriteringar åt sidan, menade samtliga intervjuade. Men det 
betyder inte att förhandlingarna i Marrakesh var enkla. 

5.4 Crescendot i Marrakesh 

Det sista förhandlingsmötet som ingår i den här studerade processen, COP7, varade 
mellan den 29 oktober och 9 november 2001 och Marrakesh-accorden – dokumentet 
som antogs då kan sägas utgöra slutet på en lång process och innehöll beslut om 
regler kring Kyotoprotokollets genomförande. Bland annat fanns principer, regler 
och riktlinjer för hur de flexibla mekanismerna ska genomföras. USA fanns med 

                                                 
459 IP 5:4. 
460 Europeiska kommissionen 2001a, EU-position for the Bonn Conference on Climate Change 19-
27 July 2001, Briefing paper. 
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under mötet i Marrakesh, men eftersom USA inte avsåg att skriva på den eventuella 
protokollstexten efter att ha formellt hoppat av förhandlingarna höll representanterna 
en mycket låg profil enligt de intervjuade tjänstemännen. Men det gjorde inte EU. 

Svenska förberedelser – nationell samling 

Den nationella koordineringen sågs som avgörande för att kunna påverka EU:s 
position. Det gällde att tala med en röst och visa att Sverige var en 
förhandlingspartner att lita på. Då agendan inför möten ofta kom tätt inpå i det 
internationella arbetet ansågs det viktigt att kontakterna mellan berörda enheter på 
olika departement och myndigheter var täta. 

Agendan kommer två dagar innan och man ska skriva instruktioner och 
tycka något. Inga vattentäta skott får finnas och man måste agera 
informellt och integrerat. Det är det sätt på vilket vi tvingas agera i och 
med EU.461 

Den uppgiften sköttes som vanligt av Kyotogruppen. Eftersom de arbetade så tätt 
tillsammans i gruppen där såväl myndighetstjänstemän som departements- dito 
ingick blev gränsen mellan dessa organisatoriska enheter något flytande. Såhär sa en 
av deltagarna: 

Och där har ju verket rapporter som vi står för och när vi lämnar in under-
lagen där och presenterar dem och de kritiseras och korrigeras och rättas. 
Det är självklart att vi har mer utpekade roller på vissa ställen än på andra 
precis som Sida har på U-landssidan, så på det sättet är det en expert-
myndighet men i den mer övergripande diskussionen skulle jag nog säga 
att alla är likvärdiga på ett annat sätt.462 

En tjänsteman på myndighetsnivå menade att Naturvårdsverkets roll delvis var att 
förse Miljödepartementet med argument och Energimyndighetens att bistå 
Näringsdepartementet på liknande sätt när dessa organisationer utformar och 
förhandlar fram den svenska positionen.463  

När det gäller instruktioner fanns det en stark tradition inom klimatområdet att alltid 
ge skriftliga instruktioner. Till partsmöten åkte hela delegationen med samma 
instruktion och så också till Marrakesh, men inom EU-samarbetet fick också 
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myndigheternas tjänstemän ibland skriftliga instruktioner som anknöt till ämnet för 
mötet ifråga. Ofta skrevs de gemensamt, men de fanns i princip alltid och då även 
till undergrupper under klimatgruppen under rådet och kommissionens 
expertgrupper när sådana fanns. Dock var dessa instruktioner ofta väldigt allmänt 
hållna och gav ett stort utrymme för delegationen att anpassa sig till den rådande 
situationen om nya frågor skulle dyka upp. Tidigare studier visar att kontakterna 
mellan departement och verk är mycket täta i EU-frågor inom klimatområdet och att 
det i mångt och mycket betraktas som ett föredöme när det gäller samordning och 
organisering.464 Både departement och verk upplever att samarbetet fungerar mycket 
väl, men ibland menar man från departementshåll att myndigheternas tjänstemän 
inte alltid är medvetna om att de åker på ett politiskt mandat.  

Det intressanta är att de svenska myndigheternas starka autonomi gör att 
många tjänstemän vill fjärma sig från det politiska och bara handla utifrån 
sakkunskap, men det där tror jag är en illusion så kan man inte se det.465  

Även personer från myndigheterna deltog ju som bekant i rådsarbetsgruppsmöten i 
klimatgruppen i EU. I första hand var deras roll expertens, men eftersom även 
tekniska frågor kan bli politiskt ”heta” kunde det vara bra att ibland ha dessa 
tjänstemän med ända till ministerrådsmötet. Samtidigt kunde det vara bra att ha med 
tjänstemän från departementet på lägre nivåer.  

Det finns lite olika uppfattningar om det ska finnas en boskillnad mellan 
departement och verk, ser man det traditionellt har det funnits en sådan, 
framförallt på rådsnivå. Jag tycker att det verkar som om vi ser en 
glidning på många sätt som är ett resultat av vårt EU-medlemskap. De 
experter som åker ut på uppdrag kan inte längre åka ut som enbart 
experter utan åker ut som företrädare för Sverige, vare sig de vill eller 
inte.466 

En annan tjänsteman menade att det ibland fanns en misstänksamhet på 
departementsnivå om huruvida myndigheternas tjänstemän var medvetna om sin 
uppgift och att det kan synas vid bemanningen av delegationer. 

                                                 
464 Vifell, Åsa 2000, Miljödepartementet och Naturvårdsverket i EU-arbetet. Ett resande 
cirkussällskap, Magisteruppsats i Statsvetenskap Stockholms universitet, Vifell, Åsa 2002.   
465 IP 5:8. 
466 IP 5:5. 



Sverige i den resande klimatcirkusen 

 

175

Det kan finnas den här inställningen att till rådsmöten åker inga experter 
för dom kan man inte lita på. Den är inte utbredd men den finns. Man tror 
att dom har svårt inse att de är ute på ett politiskt uppdrag. Samtidigt kan 
dom (experterna författarens anmärkning) känna sig lite störda av att 
departementet är med och ser inte att dom bara är delaktiga i ett längre 
skede - en process där det är en glidande skala vilken roll man har.467 

En annan av de intervjuade på departementsnivå menar däremot att man litar på att 
tjänstemännen i delegationer är lojala även om de har en personlig åsikt som avviker 
från instruktionen. Och även om regeringen inte skulle lita på detta fullt ut finns 
ingen möjlighet att kontrollera det.468 Gränsdragningen mellan myndighets- och 
departementstjänstemännens arbetsuppgifter och kompetenser tycks ha blivit 
ytterligare diffus av att man på högre nivå försökt att lära sig så mycket som möjligt 
av myndighetsexperterna för att vara bättre pålästa. Den kompetens som finns 
samlad i gruppen används alltså inte bara för att bemanna olika typer av möten utan 
också för att sprida kunskaperna inom gruppen så att man behärskar fler områden. 
Ibland kvarstår dock situationer när departementstjänstemännen anser sig tvungna 
att lämna ordet till en myndighetsexpert som kan sakfrågan bättre. Detta upplevs inte 
som något som skulle minska förtroendet för det den svenska delegationen framför, 
eftersom övriga representanter ser att denne är någon som delegationsledaren givit i 
uppdrag att tala för Sverige i frågan, och som har mandat att göra det. På 
departementsnivå påpekas vikten av att inte se sig som någon sorts expert på 
förhandlingar eftersom man då skulle kunna köra över de ibland så centrala tekniska 
frågorna.  

Jag menar det sämsta som kan ske i sådana här sammanhang det är ju om 
man som departementsföreträdare kör över någon för att man anser sig 
vara någon sorts expert på förhandlingar – inte tar tillräcklig hänsyn till 
de ofta ganska komplicerade tekniska frågor som ligger i det här.469 

En av de intervjuade beskriver arbetet som att ”byta kostym” vid förhandlingar 
eftersom man som myndighetstjänsteman upplever att man har ett annat mandat vid 
dessa tillfällen. Att ringa hem till sin myndighet för att få stöd för något ses som 
orimligt i dessa lägen liksom att det ansvariga departementet skulle kunna beordra 

                                                 
467 IP 5:8. 
468 IP 5:3. 
469 Ibid. 



Kapitel 5 

 

176 

myndigheten att åta sig vissa uppgifter. Det var delegationen som var kunnig i de 
aktuella frågorna varför det inte heller finns någon annan att ringa hem till. 
Personalomsättningen mellan verk och departement, i synnerhet mellan 
Naturvårdsverket och Miljödepartementet var relativt hög vilket uppfattas som 
positivt då det underlättade samarbete och bidrar till en samsyn. Det var även flera 
av tjänstemännen på Miljödepartementet respektive Naturvårdsverket som tidigare 
arbetat inom miljörörelsen.  

Det fanns alltså en tendens att personer hoppade mellan departement och verk inom 
området och också i vissa fall mellan de olika fackområdena och även mellan 
NGO:s och den statliga sektorn. En person beskriver klimatområdet så här: 

Man kan ju jobba en period i sitt liv statligt på en myndighet eller inom 
regeringskansliet och sen kanske i en NGO och kanske t o m på ett 
företag. Det är liksom en gemensam arbetsmarknad. Det är inte 
organisationen som bestämmer karriären utan det gemensamma intresset 
och ens kompetens. (…)Det är en fantastisk känsla vid dessa stora möten 
där så många människor från så många delar av världen och från olika 
delar av samhället jobbar tillsammans för samma mål.470 

Under partsmötet COP7 leddes Sveriges delegation av Miljödepartementet och 
delegationsledare var vid de här aktuella förhandlingarna en hög tjänsteman med 
lång erfarenhet från internationella miljöförhandlingar och andra typer av 
förhandlingsarbete. I övrigt ingick de tidigare presenterade departementen och 
myndigheterna. Internt på Miljödepartementet var verksamheten organiserad på så 
vis att delegationsledaren inte var ordförande i den interdepartementela 
Kyotogruppen på hemmaplan. Skälet till detta var att det ansågs bra att 
chefsförhandlaren inte hade något linjeansvar på departementet. 

X hade väl under dem här åren från 1991 och fram till 2001 i stort sett 
110 resdagar under året eller något sådant, och det går inte att kombinera 
med ett linjeansvar för det är så mycket annat som ska hända här 
hemma.471  

Istället var det ledningen för enheten för miljökvalitet på Miljödepartementet som 
ledde Kyotogruppen medan chefsförhandlaren intog ledningspositionen under själva 
partsförhandlingarna. I Kyotogruppens möten hemma blev istället 
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chefsförhandlarens uppgift att representera just förhandlingarna och bidra med 
information från den nivån. Sammanlagt reste 28 personer med den svenska 
delegationen vilken också innehöll företrädare för privata organisationer. NGO:s har 
vid flera tillfällen under partsförhandlingarna ingått i den svenska delegationen men 
så var inte fallet i Marrakesh. I de fallen har de också varit bundna av den svenska 
instruktionen från regeringskansliet. Detta har också noga poängterats av 
departementens företrädare som också menar att det är viktigt att dessa, klarar av att 
”byta hattar” i sådana lägen. 

COP7:s organisering i Marrakesh  

Partsmötet leddes liksom de övriga COP-mötena av en av parterna utsedd 
ordförande och klimatkonventionens sekretariat spelade en viktig roll bland annat 
vid framtagandet av förhandlingstexter.472 På samma sätt som vi såg inom EU-
samarbetet i kapitel 4 var det sekretariatet som kommer med förslag på texter som 
sedan används som utgångspunkt i förhandlingarna. Från början fanns en stor grupp 
med alla deltagande länder, men för att kunna hantera situationen tillsattes som 
vanligt förhandlingsgrupper med egna förhandlingsledare som kallade till möten. 
Under COP7 fanns därför en mängd olika grupper som fokuserade på olika frågor, 
till exempel sänkor eller U-landsrelaterade frågor. Dessa grupper bemannades då av 
den svenska delegationen på plats.  

När deltagarna inte längre ansåg sig komma framåt i förhandlingarna bröts de 
mindre grupperna ned i än mindre undergrupper för olika paragrafer av protokollet. I 
detta läge ansåg man sig inte kunna lösa något genom diskussioner, utan istället 
övergick arbetet till vad de intervjuade kallar politiska kompromisser. Det vill säga 
man lämnade sakfrågediskussionerna och övergick till att försöka få fram 
paketlösningar av typen:  

Om land X kan tänka sig att kompromissa på paragraf 372 så kan land Y 
och Z göra det på paragraf 34 förutsatt att land Q gör avkall på paragraf 
56.473  

                                                 
472 Se Bauer, Steffen och Busch, Per-Olof 2005, Bureaucratic Organizations in International 
Environmental Governance: Administrating ”Our Common Future”, papper presenterat på 
konferensen  “Organizing the world” , Score 13-15/10-2005  
473 IP 5:6. 
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Således var det ett rätt komplicerat schema av en mängd olika grupper som 
sammanträdde och som dessutom ska rapportera till varandra för att så småningom 
föra samman allt till ett enhetligt slutdokument. Eftersom partsmötena består av så 
många mindre möten fick den svenska delegationen dela upp sig på plats men 
tvingades ändå prioritera vilka möten som skulle bemannas. För det mesta hade man 
också tidiga morgonmöten innan dagens förhandlingar och också innan EU-
koordineringen startade för att samordna och få en överblick över förhandlingsläget. 
En intervjuperson beskriver gruppen som ett fotbollslag inför en match.474 En annan 
liknade den svenska delegationen som ett resande cirkussällskap som sedan reste 
runt och var med i den globala klimatcirkusen.475 Det gäller att hitta en bra laganda 
och det tyckte man sig ha gjort. Flertalet av de intervjuade nämner också bristen på 
såväl mat som sömn som ett av de mest framträdande dragen i organiseringen av 
förhandlingarna.476 Ord som extrema förhållanden förekommer ofta i 
beskrivningarna. 

(…) generellt upplever jag att det fungerar mycket väl och jag tror att det 
kan förklaras av det är ett så informellt samarbete. Det är en 
sammansvetsad grupp och det är ju ofta ganska extrema förhållanden med 
lite mat och lite sömn och väldigt inriktat på det man gör, så när man är 
ledig oftast finns det inte så mycket annat att göra utan man tyr sig till 
varandra.477   

Det var vidare en komplex process med många deltagare och nivåer att förhålla sig 
och vikten av att använda etablerat språk för att inte riva upp gamla konflikter 
betonades flera gånger. Såhär sa en av de intervjuade om EU-jargonen och de 
tekniska termer som användes och om vikten av att känna till processens utseende 
för att få inflytande: 

Det är ett komplicerat språk och det kan jag känna att om man går ut i 
media eller i ett TV-reportage så får man verkligen tänka på hur man 
pratar och lägga ner nivån och inte ha samma snack som när man jobbar. 
Det är inte så mycket tekniska termer nu, utan det är mer att man måste 
förstå systemet och för att kunna prata om det och komma fram till det 
beslut man vill då måste man ha en förståelse för protokollet och hela 
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processen och en massa annat runt omkring för att hänga med i 
diskussionerna. Det är mycket förkortningar och uttryck. Vem tar beslut 
och vart sker dom och vem är ansvarig för den utredningen och det är 
mycket sådana frågor man måste känna till för att bli framgångsrik.478 

EU-koordinering som förspel och parallell process 

Förhandlingarna delades alltså upp i ett antal undergrupper och parallellt med detta 
skedde EU-koordinering som hade startat i Bryssel redan innan medlemsstaternas 
delegationer reste iväg. EU-koordineringen var mycket tidskrävande eftersom 
medlemsstaterna först möttes inför COP-förhandlingarna i Bryssel och när de sedan 
ställdes inför nya frågor eller inte hade löst de oenigheter som funnits fortsatte 
arbetet med att nå fram till en gemensam ståndpunkt på plats. En intervjuperson 
beskrev situationen som sådan att först möttes den svenska delegationen på ett 
morgonmöte för att koordinera sig själva, därefter möttes EU-länderna i ett enda 
långt koordineringsmöte som bara avbröts för förhandlingar då och då. Den svenska 
chefsförhandlaren tog på sig ansvaret för att leda vissa delar av förhandlingarna på 
den internationella nivån bland annat som ordförande i ett antal undergrupper. Detta 
ansågs viktigt för att skapa förtroende och göra den svenska delegationen känd som 
en seriös partner. En ordförande ansågs kunna påverka utgången av förhandlingarna 
på olika sätt. Något som gjorde att även om det är en resursförlust i det att 
delegationsledaren har svårt att hinna med den egna gruppen, så ansågs det att 
Sverige ”fick igen” detta på andra plan. Samma delegationsledare har också haft 
ordförandeskapet inom andra partsförhandlingar på miljöområdet, exempelvis inom 
arbetet med Ökenkonventionen. Ett område som ju ganska tydligt ligger utanför den 
svenska regeringens prioriteringsområden då ökenspridning inte är ett känt problem 
i Sverige. Men den typen av internationella uppdrag anses stärka Sveriges position 
på den internationella arenan och skapa ”goodwill” som Sverige kunde ha nytta av i 
andra lägen. 

Att bygga allianser med andra länder var viktigt i EU-arbetet eftersom det gällde för 
de svenska representanterna att få EU:s position att ligga så nära de svenska 
ståndpunkterna som möjligt. Det viktigaste svenska arbetet skedde därför i Bryssel 
under den förberedande EU-koordineringen. En person uttryckte det såhär:  
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Alltså det är ett implicit alliansbildande skulle jag ju säga. Man sitter där 
och harvar år efter år så då lär man ju sig ungefär var vi kan räkna med 
stöd. Vi kanske tänker likadant men emellanåt måste man då explicit 
rådgöra med dem också och försöka komma fram till vem som ska 
försöka tala och hur det där ska gå till.479 

Ofta kommer sig allianser av att man träffar varandra relativt ofta under lång tid och 
att det sedan i stor utsträckning är samma personer som också deltar i de globala 
förhandlingarna. Det är dock inte alltid som allianser enbart är av godo för att få 
igenom sina frågor. En tjänstemän liknade världens klimatförhandlare som ett 
kringresande cirkussällskap som drog världen runt och förhandlade. 480 Men som en 
tjänsteman påpekar så kan allianser ibland försämra möjligheterna för att få 
genomslag. 

Formellt så sker det ingen samordning inom EU (utöver den samordning 
där alla medlemsstaterna deltar, författarens anmärkning) och det får det 
ju inte göra men det är klart att det gör det i verkligheten. (…) Så att 
någon form av samarbete sker men det är inte formaliserat. Ja det här är 
hemskt känsligt därför att det kan lätt skapa avgrunder för att om den ena 
gruppen samlar sin likeminded-konstellation så kan det leda till att de som 
står på en annan linje sluter ihop sig och att man egentligen bara vidgar 
den här differensen som finns. Så därför har man väl i den här frågan 
försökt att undvika sånt.481 

Inom EU ansågs det viktigt att vara kompromissvillig och kunna lyssna till andras 
anföranden. Sverige hade som tidigare nämndes en mer utvecklad miljölagstiftning 
med strängare regler och krav på lägre utsläppsnivåer på nationell nivå än EU som 
helhet. Och detta var också ett av skälen till att liera sig just med vissa mer 
likasinnade medlemsstater. En åtgärd som inom klimatområdet som Sverige nästan 
är ensam om var koldioxidskatten. Men som flera tjänstemän påpekar är inte den 
svenska klimatpolitiken så välkänd även om den är de facto mer avancerad än 
många andra länders. Flera personer anser att Sverige borde vara bättre på att 
marknadsföra sig. Som förklaring till varför man inte gjort det framförs en tanke om 
kompetensområden. 
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Ja, alltså jag tror att det har med kompetensområden att göra. Jag tror att 
det är så att skatterna hör till Finansdepartementet och det uppfattas som 
en fiskal fråga. Det är så att säga inte gjort här. Det är Miljödepartementet 
som står för retoriken och argumentationen och de vill peka på såna saker 
som de har gjort och har de inte gjort det så är det inte så spännande.482  

Som en annan orsak nämns att även om Sverige i jämförelse med andra EU-stater 
gjort mer så är det helt enkelt inte tillräckligt. Eftersom Miljödepartementet ”äger” 
frågan och deras linje är att regleringen ska utvecklas vill Miljödepartementet inte 
riskera att Sverige stannar upp och är nöjda med vad som redan gjorts. 
Näringsdepartementet har vid olika tillfällen drivit just att det är ”dags att vänta in 
de andra” för att inte riskera att Sverige hamnar i en dålig konkurrenssituation.483 
Däremot ansågs Sveriges anseende såväl inom EU som på global nivå ändå vara 
mycket gott, något som flera personer också hänför till det goda rykte den tidigare 
svenska delegationsledaren haft. Det har spelat mindre roll att Sverige är ett relativt 
litet land när vi har fört fram våra synpunkter ibland för att de svenska deltagarna 
varit så välkända och haft ett så gott rykte. Mycket av de framgångar Sverige har 
haft anses delvis knutna till delegationsledarens person.  

Att vara ett föregångsland behöver inte alltid vara en fördel när det gäller huruvida 
man har ett gott förtroende eller ej och såhär säger en tjänsteman på myndighetsnivå 
om den problematiken: 

Klimatsidan är lite besvärlig, på vissa punkter finns det en 
misstänksamhet mot Sverige. Vad gäller utsläppsnivåer har vissa länder 
åtaganden att minska sina nivåer väldigt mycket sedan har då några fått  
to m tillåtelse att öka sina utsläpp och däribland Sverige. Det finns då 
åsikten att vi har kommit lindrigt undan att vi flyr från åtgärder. 484 

Även om flera av de intervjuade tjänstemännen menar att Sverige varit dåliga på att 
marknadsföra sig som ett föregångsland och visa på de åtgärder som vidtagits på 
nationell nivå, gjordes ett sådant försök under Marrakeshmötet. Här deltog en annan 
enhet från Miljödepartementet som arbetar med lokala investeringsprogram och som 
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nu även startat med klimatrelaterade sådana.485 Avsikten var att göra ”reklam” för 
framgångsrika svenska nationella åtgärder för att stärka medvetenheten om 
klimatförändringar och hur åtgärder för att minska utsläppen lokalt kan vidtas. 
Denna kampanj genomfördes inom ramen för de så kallade side events som pågick 
under partsmötet. Att ha tillgång till nationella experter ansågs viktigt för att öka 
möjligheterna till inflytande. Även om man är anställd av kommissionen är det 
naturligtvis lättare att ta kontakt med en svensk och ytterligare en fördel är denna 
person ofta har en syn som liknar den svenska ståndpunkten. En tjänsteman som 
tidigare varit just nationell expert i EU säger att möjligheterna att få igenom sina 
förslag är mycket stora för dessa personer.486 Även flera andra påpekar att detta var 
ett bra sätt att synas och att Sverige satsat lite för lite på denna strategi. I de fall där 
Sverige har tillgång till personer anställda inom EU förväntar man sig att kunna få 
mer och annorlunda information från dessa och uppfattar att de har vissa extra 
skyldigheter mot hemlandet, menar en av de intervjuade.487 Samma tjänsteman 
menar även att konkter med den högsta tjänstemannen på rådssekretariatet anses ha 
varit viktiga och kontakterna med svenskar i systemet uppfattas över lag som enkla 
och bra. 

Men åter till förhandlingscenen i Marrakesh där det pågick hundratals möten 
samtidigt och det var ofta svårt för de olika delegationerna att täcka och bemanna 
alla eller att ens hinna informeras om alla möten som skulle äga rum. Vilka ska 
mötas och prata om vad och när var en ständig undran bland deltagarna. 
Tjänstemännen beskriver förhandlingarna som en mängd olika grupper som försöker 
mötas och som håller ständig kontakt med mobiltelefoner och försöker hitta tillfällen 
och lokaler för möten och där det gäller att befinna sig på rätt plats i rätt ögonblick. 
Den som inte är på plats när ett möte äger rum missar helt enkelt chansen att delta. 
Även de rent praktiska logistiska frågorna kunde få en avgörande roll då möten 

                                                 
485 Detta är ett sätt att arbeta som involverar kommunerna i landet då dessa kan söka bidrag från 
regeringen för att genomföra klimatåtgärder. Tidigare har det funnits möjlighet att söka bidrag för 
åtgärder som kan bidra till att omställningen till ett hållbart samhället, men nu finns även möjlighet 
att söka anslag specifikt för klimatåtgärder. Tanken är att involvera hela samhället och bygga på 
lokala initiativ vilket kan leda till att de åtgärder som genomförs är de för kommunerna bäst 
lämpade, samtidigt som man kan öka kunskapen ute i landet samt väcka ett intresse för miljöfrågor. 
Den ansvarige enheten för verksamheten på Miljödepartementet är LIP-enheten, enheten för de 
lokala investeringsprogrammen. För en utvärdering av kommunernas klimatarbete se Svenska 
Naturskyddsföreningen 2005, Kommunernas klimatarbete. Klimatindex för kommuner 2005.  
486 IP 5:6. 
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sammankallas hastigt i korridorer och det kunde vara svårt för vissa grupper som 
behövde hålla en förhandling att hitta en så kallad ”slot-tid”. Det vill säga en 
möteslokal och en tid. Under sådana förhållanden där möten bestäms snabbt och 
oförutsett var mobiltelefoner ett sätt att få tag på den man behöver och kunna hålla 
sig informerad och när ens respektive grupp ska sammanträda. Men under mötet i 
Marrakesh tillkom ytterligare ett organiseringsproblem eftersom mobiltelefonnätet 
blev så överbelastat på grund av förhandlingarna att det därför tidvis inte fungerade. 
Några andra konsekvenser av det komplicerade och tidskrävande koordinerings- och 
förhandlingssystemet beskriver en av tjänstemännen såhär: 

Och sen när man har etablerat en position så är man nästan ja då sitter 
man fast i den för att det varit så arbetsamt att komma fram till den och då 
krävs det ett visst mått av panik - att någon negligerar den fullständigt 
medvetet för att man överhuvudtaget ska kunna röra sig. Så därför blir 
förhandlingsprocessen utdragen och lite stokastisk till utförandet och det 
kanske man kan se på resultatet möjligtvis.488 

Samma annan tjänsteman liknade processer av detta slag vid tillverkningen av korv: 
Man vill helst inte veta hur det går till när man gör det.  

De andra – kontakt med världen utanför 

En av delegationsmedlemmarna vid Marrakeshmötet påpekade att ibland kunde den 
svenska delegationen få bättre och mer uppdaterad information om vad som hände 
av intresseorganisationernas representanter.489 Eftersom de befann sig utanför 
förhandlingsrummen och inte hade lika många möten att passa hade de en bättre 
chans att få en överblick över läget men också tid att gå runt och prata med folk. En 
företrädare för miljörörelsen menade att enskilda handläggare ofta blir väldigt 
fokuserade på sin sakfråga och att helhetsbilden när det gäller miljöpåverkan då 
riskerar att gå förlorad, och i detta läge kan just NGO:s bidra med sina mer 
övergripande analyser.490 Intresseorganisationer hade som tidigare nämnts en viktig 
roll i de internationella klimatförhandlingarna. Inom klimatområdet skedde 
kontakterna med dessa i huvudsak via departementen. Dels ordnades så kallade 
hearings och informationsträffar, dels hölls konferensen Klimatforum första gången 
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under hösten 2002.491 Då bjöds såväl näringslivsaktörer som kommunföreträdare in 
för att informeras om genomförandet av Kyotoprotokollet samt om läget i 
Kyotoförhandlingarna. Naturvårdsverket höll vidare frukostmöten vid ett par 
tillfällen och bjöd in till informationsträff. Miljödepartementet bidrog vidare 
ekonomiskt till vissa intresseorganisationer inom miljörörelsen för att dessa skulle 
ha möjlighet att delta vid olika så kallade ”side events” under 
partsförhandlingarna.492  Inom klimatpolitiken fanns det några 
ungdomsorganisationer som hade nära kontakter med Miljödepartementet. Dessa 
hade haft regelbundna träffar med miljöminister Kjell Larsson och under informella 
former diskuterades den svenska politiken och organisationernas inställning 
samtidigt som NGO-företrädarna bjöd på bullar.  

Skälet till att sådana kontakter uppfattades som viktiga uppgavs vara flera. För det 
första stod NGO:s för en något radikalare syn på frågorna vilken den svenska 
delegationen av olika skäl inte kan driva eftersom de statliga aktörerna även har 
andra politikområden att ta hänsyn till och som måste ta andra politiska och 
diplomatiska hänsyn.493 Det tycktes emellertid vara svårare att åstadkomma 
samarbete med internationella miljö-NGO, något som angavs bero på att dessa anses 
vara betydligt mer radikala.  Det ansågs också bra att visa på en stark opinion för 
frågorna och för ett ”grönt” land som Sverige var naturligtvis en miljövänlig opinion 
till hjälp.494 För det andra anses det av regeringsaktörerna finnas en stor kunskap och 
kompetens inom dessa organisationer. Också industrins representanter har ofta 
deltagit även om dessa inte tar emot statliga bidrag för detta ändamål. När det gäller 
dessa intresseorganisationer säger deltagarna i den svenska delegationen att det är 
viktigt att få med industrin eftersom stödet till enskilda miljöorganisationer ibland 
spelar mindre roll när det är företagen som står för utsläppen. Därför såg Sverige 
med stort intresse på de företag som var intresserade av och följde frågan. Där var 
det alltså mer en fråga om samordning och att ha alla aktörer med sig och veta var de 

                                                 
491 Den andra hölls 2004. 
492 Exempelvis har NGO:s för ungdomsdeltagande såsom Ecodemikerna och Fältbiologerna, men 
även Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Greenpeace fått stöd. De olika 
miljöorganisationerna har lite olika arbetssätt där Naturskyddsföreningen som är den största 
organisationen lägger de mesta resurserna på lobby-arbete och påverkan gentemot 
regeringsaktörerna medan Greenpeace arbetar mer med kampanjer och information riktad till 
allmänheten.  
493 IP 5:5. 
494 IP 5:3, 5:5. 
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står i olika frågor. En annan iakttagelse var att under Klimatforum och andra 
seminarier som anordnades hade näringslivets och de svenska statliga aktörerna 
något svårt att kommunicera då näringslivets representanter uppfattade 
diskussionerna som alltför abstrakta och långt från deras verklighet.495 ”COP hit och 
dit” mumlades det i publiken på en näringslivssession på Klimatforum som jag 
bevistade, ”vem är det som ska dela ut utsläppslicenserna? När får vi dom?” Den 
typen av frågor kunde emellertid inte SMHI:s klimatexperter besvara då.496 En kritik 
som framkom från en representant från Svenskt Näringsliv var att många företag 
ansåg att protokollet var en sådan kompromiss att fel företag gynnades, det vill säga 
företag som inte tagit något miljöansvar.497 

De icke statliga aktörerna som intervjuats menar dock att regeringens företrädare är 
ganska selektiva när de tar kontakter och att det inte finns några etablerade rutiner 
för dessa relationer. Istället är det personberoende och svårt att förutsäga. 
Framförallt var det med Miljödepartementet som miljörörelsens organisationer 
uppfattar att det går lätt att ta kontakter med. Inför COP-mötena kallade 
departementet till möten där miljöorganisationer och branschorganisationer deltog, 
men en av de intervjuade menade att det inte alls var självklart hur de organisationer 
som var där valts ut, utan att detta snarast verkade slumpmässigt. Miljörörelsens 
organisationer som Världsnaturfonden och Svenska Naturskyddsföreningen hade 
också täta kontakter med varandra och informerade om möten och inbjudningar. 
Även med företagsorganisationerna fanns etablerade kontakter.498 Dessutom 
existerade etablerade kontakter mellan branschorganisationer och 
miljöorganisationer där de förras resurser ibland kan användas till att sammanställa 
rapporter och information. En av miljörörelsens företrädare säger såhär om 
relationen:  

Ja dom blir jätteglada för kontakter och tacksamma om vi lyssnar på dom 
och skulle säkert gärna ha mer kontakter med oss. Men det mäktar inte vi 
riktigt med. Dom vill att vi ska titta på demonstrationsprojekt osv. Men 
man är tyvärr bara en person så det är svårt att hinna med det. 499 

                                                 
495 Deltagande observation Klimatforum, Norra latin, 10/10-2002. 
496 Ibid. 
497 Ibid. 
498 IP 5:11. 
499 IP 5:11. 
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När det gäller själva COP-förhandlingarna var det ibland möjlighet för 
miljöorganisationerna att få sina resor finansierade av den svenska regeringen. En 
svårighet med att ingå i den svenska delegationen var emellertid att organisationen 
då måste stå för hela den svenska positionen, vilket ibland kan vara problematiskt 
om det råder skilda uppfattningar mellan organisationerna i vissa frågor.500  

I frågan om förhandlingarna uppfattade organisationerna att det var ganska lätt att få 
information om positioner, men i andra delar av det förberedande arbetet, såsom när 
utredningar skulle tillsättas ställde organisationer var det ibland svårare. Ibland hölls 
organisationer ovetande om pågående utredningar som sedan kunde presenteras som 
färdiga produkter som skulle kunna bli viktiga underlag till propositioner och 
liknande.501 Generellt var skriftliga dokument svåra att få tag på vilket gjorde att 
personliga kontakter och informellt arbete var mycket viktiga komponenter i arbetet.  

När det gäller riksdagens insyn och deltagande var detta begränsat. Dels 
behandlades klimatpropositionen i riksdagen, men där berördes förhandlingarna 
endast kortfattat. En interpellation från en av Miljöpartiets ledamöter om 
klimatpolitiken under 2003 tydde vidare på att den ståndpunkt Sverige framfört till 
EU-kommissionen avvikit från den bredare linje som riksdagen beslutat om, och att 
detta ståndpunkts-PM inte dragits i EU-nämnden.502 Vid Klimatforums möten och 
vid seminariet med expertgruppen för miljöstudier deltog även riksdagsledamöter 
med de frågor som ställdes tydde på en låg kunskap och intresse för 
förhandlingarnas organisering och funktionssätt.503 Vid Klimatforum påpekade en 
riksdagsledamot under sitt anförande att det var viktigt att förankra frågorna i 
riksdagen så att klimatpolitiken kunde göras begriplig för medborgarna, och att det 
var viktigt att riksdagen kunde återta frågorna till den nationella nivån igen efter 
förhandlingarna. Det ansågs viktigt att sprida information till medborgarna om 
avtalet och dess betydelse. Ledamoten menade också att den svenska självbilden var 

                                                 
500 IP 5:11 samt personlig kommunikation företrädare för miljörörelsen under deltagande 
observation på frukostmöte på Naturvårdsverket 19/11-2001. 
501 IP 5:11. 
502 Interpellation 2003/04:160; Riksdagens protokoll 2003/04:54. 
503 Deltagarna observationer Klimatforum, Norra latin, 10/10-2002 samt Naturhistoriska Riksmuseet 
5/10-2004. Deltagande observation på Expertgruppen för miljöstudiers seminarium om 
klimatpolitikens möjligheter och begräsningar 9/11-2005. 
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att landet var ett föredöme med ambitiösa klimatmål.504 EU-nämndens yttrande om 
verksamheten i EU under 1999-2002 innehöll vidare inga omnämningar av vare sig 
klimatpolitik eller Kyoto-protokollet.505 Kyotoprotokollet fick också via media en 
del uppmärksamhet, mycket av uppmärksamheten rörde som nämndes tidigare 
USA:s roll men även andra artiklar följde arbetet.506 En stor utställning på 
Naturhistoriska riksmuseet och en informationskampanj ledd av Naturvårdsverket 
var två andra sätt som frågorna nådde ut till medborgarna.507 

Spelarbyte – politikerna tar över 

De sista dagarna och timmarna antog förhandlingarna en något annorlunda karaktär. 
Det var dags för politikerna att ta över. I det läget deltog bara ministrarna och 
förhandlingsledarna. Av detta skäl uppfattades det som mycket centralt att ha 
duktiga politiker med gott renommé, vilket Sverige ansåg varit fallet med den 
politiska ledningen för Miljödepartementet.508 Men när miljöministern Anna Lindh 
som satsade hårt just på att försöka driva den internationella regleringen framåt och 
profilera sig som internationellt engagerad, hade bytts ut mot Kjell Larsson fanns det 
en viss oro att denna trend skulle brytas.509 En oro som delades av miljörörelsen som 
haft goda kontakter med de statliga organisationerna. Men som en tjänsteman 
uttryckte det var Kjell Larssons erfarenhet om hur regeringskansliet fungerar efter 
sin tid som statssekreterare ovärderlig, och när han väl kom in i sysslorna blev det 
internationella arbetet återigen prioriterat. Båda dessa ministrar som lett 
departementet under den tid COP-förhandlingarna pågick anses ha varit mycket 
pålästa och därmed kapabla att hantera de slutgiltiga förhandlingarna på politisk nivå 
utan så mycket stöd från tjänstemännen. Också på den internationella nivån pekas 
vissa politiker, speciellt inom EU-sfären, ut som viktiga för processens utveckling. 
Sveriges Margot Wallström som kommissionär för miljöfrågor och den franske 

                                                 
504 Naturvårdsverket 2002b, Sammandrag från Klimatforum gemensamma sessioner; Deltagande 
observation från Klimatforum 2002. 
505 EU-nämndens yttrande om verksamheten i EU under 1999-2002 
506 Se exempelvis ”Få länder klarar utsläppsmål” Dagens nyheter 11/10-2004; Sommestad, Lena; 
”Kyoto främjar tillväxten, Dagens industri, 6/2-2004. Även den tidigare miljöministern uttalade sig 
vid olika tillfällen i dagspressen om vilka följder Kyotoavtalet skulle kunna få för Sverige framöver. 
Se exempelvis ”Ingen höjd bensinskatt de närmaste åren” Aftonbladet 11/3-2000. 
507 Naturhistoriska riksmuseet, 2004, Uppdrag klimat. Utställningskatalogen. Stockholm: Grafit. 
508 IP 5:3, IP 5:1. 
509 IP 5:3, IP 5:1. 
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miljöministern som också var partiledare för ett  miljöparti i EU var två politiker 
som ansågs ha spelat centrala roller.  

Politikerna bedömdes fylla en viktig funktion i att sprida den svenska ståndpunkten. 
En minister med en hög profil internationellt som var omtyckt på den nivån kunde 
vara till stor hjälp i att driva de svenska frågorna. Men det förtroende som 
politikerna upplevdes ha internationellt just på klimatsidan menar tjänstemännen 
grundar sig främst på att de är representanter för en uppskattad och innovativ 
miljöpolitik.510 Om de sedan är erkända och engagerade som politiker på den 
internationella nivån ökar möjligheterna att visa upp den goda svenska politiken. 
Även på tjänstemannasidan fanns viktiga personer som de intervjuade menade 
spelade en ibland avgörande roll då de var uppskattade och åtnjöt stort förtroende 
internationellt. Dels för att de var kunniga på miljöområdet, men också för att de är 
skickliga förhandlare som är bra på att få till stånd kompromisser. Som en av 
tjänstemännen uttryckte det så står Sverige för en managementstil som är efterfrågad 
internationellt.511 Andra menade dock att det var mer personbundet vilket citat som 
detta visar på:  

När Bo Kjellén talar så lyssnar alla! 512 

5.5 Upplösningen – fortsatta förhandlingar 

Ryssland var i slutfasen av mötet och egentligen redan inför COP7 i en stark 
förhandlingsposition eftersom protokollet inte kunde träda i kraft utan landets 
ratificering. Enligt intervjupersonerna förändrades också beräkningen och 
tilldelningen av utsläppslicenser baserat på sänkor till Rysslands fördel. Rysslands 
representanter hävdade att landet hade fler sänkor än vad som egentligen stämde, 
men till slut gick de övriga länderna med på dessa beräkningar för att kunna nå fram 
till ett avtal. Något som enligt en av de svenska tjänstemännen gjorde att systemet 
med utsläppslicenser skulle snedvridas och ge ett felaktigt pris på licenserna. 
Dåvarande svenska kommissionären för miljöfrågor, Margot Wallström, menade till 
exempel i efterhand att det inte såg så bra ut med fördelningen inför sjösättningen av 
utsläppslicenserna, men att detta ändå var det viktigaste styrinstrumentet för EU:s 

                                                 
510 IP 3:11. 
511 IP 5:3. 
512 IP 5:1. 
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Kyoto-åtaganden.513 En tjänsteman som deltog vid förhandlingarna menar också att 
eftersom EU på sätt och vis gått ut med att protokollet absolut skulle antas kunde 
man förvänta sig att vissa, och då bland annat Ryssland, passade på att ställa extra 
krav vilket också sedan skedde.514 Ofta leder partsförhandlingar av detta slag till att 
man först sista natten når fram till ett slutgiltigt förlag som kan antas och så var 
fallet även här. Och under den sista delen deltog endast ett fåtal personer såsom 
EU:s ordförande, förhandlingsledaren och den högst ansvarige för det land som 
eventuellt ännu inte ansett sig nått fram till en godtagbar lösning, i detta fall 
Ryssland. Resultatet blev inte så långtgående som många hoppats, men det 
betraktades ändå som något av en seger för de länder som arbetat för att få fram ett 
avtal.515 I propositionen om Sveriges klimatstrategi som kom i slutet av år 2001, slås 
fast att Sverige ligger långt framme vad gäller låga utsläppsnivåer, och att man 
måste beakta den svenska ekonomins konkurrenskraft när nya åtgärder ska införas 
bland annat inom det energipolitiska området.516 I propositionen föreslogs ett 
nationellt mål för klimatpolitiken på kort och lång sikt samt att Sverige godkänner 
Kyotoprotokollet och att detta ratificeras samtidigt med övriga EU-länder.517 När 
sedan president Putin i början av november 2004 annonserade att Ryssland var redo 
att ratificera avtalet betydde det att Kyotoprotokollet också kunde träda i kraft.518  

Efter ratificeringen återstår implementeringen samt reglerna kring den, vilka 
kommer att fortsätta förhandlas inom ramen för COP. Dessutom är åtagandena i 
Kyotoprotokollet tidsbegränsade och räcker bara fram till 2008. Därefter ska nya 
åtaganden förhandlas fram. På hemmaplan är det andra aktörer som tar vid och 
genomför regelverket. Det är framförallt kommuner och företag som kommer att 
delta, men också Naturvårdsverket har viktiga uppgifter när det gäller att informera 
allmänheten om hur klimatpåverkan kan minska. Naturvårdsverket har även i 
uppdrag att dela ut investeringsbidrag till kommuner och företag.519 Deltagarna i 

                                                 
513 Svenska Naturskyddsföreningen 2004, ”Kyoto är bara första steget”, Sveriges Natur, Nummer 
5/04, s. 37 
514 IP 5:6. 
515 Deltagande observation frukostmöte på Naturvårdsverket 19/11-2001. 
516 Prop 2001/02:55. 
517 Ibid. 
518 Miljödepartementet 2004, Pressmeddelande 5 november Sommestads kommentarer till att Putin 
skrivit på Kyotoprotokollet. 
519 Miljödepartementet 2001, Regleringsbrev för Naturvårdsverket avseende budgetåret 2002. 



Kapitel 5 

 

190 

Kyotogruppen lär ha fullt upp med att turnera med den “globala klimatcirkusen” 
ännu ett tag. Även om det i gruppen hitintills varit ett mycket gott samarbete finns 
farhågor att det kommer att bli svårare att komma överens i framtiden, bland annat 
med anledning av den nya klimatpropositionen. Där tänks ansvarsfördelningen 
mellan olika departement och myndigheter klargöras när dessa ska integreras i 
klimatpolitiken. Risken ansågs finnas att intressen skulle ställas mer tydligt mot 
varandra den närmaste framtiden, något vissa ansåg sig redan börjat se tecken på. 
Det betyder bland annat att frågor kan komma hissas till den politiska nivån i större 
utsträckning om Närings- och Miljödepartementet inte kan enas.  

5. 6 Sammanfattande analys: det svenska 

handlingsutrymmet 

5.6.1 Situationen:  

EU som en viktig nivå 

Inom klimatområdet kunde vi tydligt se att internationella organisationer som FN 
och EU spelade en avgörande roll för hur den svenska regleringen inom området 
kommer att se ut i framtiden. FN:s klimatkonvention var styrande för de regler som 
infördes nationellt i form av bland annat utsläppsnivåer. De så kallade flexibla 
mekanismerna med utsläppslicenser och liknande var inget Sverige som land kunde 
välja att avstå från att ansluta sig till. Det betydde att det inflytande Sverige kunde 
utöva över de regler som skulle komma att styra de svenska klimatåtgärderna i första 
hand måste ske på global nivå. Detta skedde främst i de partsförhandlingar som äger 
rum inom ramen för FN:s klimatkonvention. I dessa sammanhang utgjorde EU en 
part vilket betydde att endast ordförandelandet talade för gemenskapen. Arbetet i 
rådsarbetsgruppen för klimat inom EU och de många undergrupper som fanns och 
har funnits där sågs som mycket viktigt. Det innebar i praktiken att det till stor del 
var i den EU-koordinering som skedde inför och under möten där den gemensamma 
EU-ståndpunkten skapades som Sverige hade störst möjlighet att påverka utseendet 
på regleringen.  

Form över innehåll – processen framförallt 

Under COP:mötena där konventionens parter möttes för att utveckla reglerna 
genomfördes förhandlingarna i ett stort antal förhandlingsgrupper. Dessa var 
indelade efter sakfrågor och så småningom enskilda paragrafer. Ett stort antal möten 
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och grupper var schemalagda inför sammankomsten men många uppstod längs 
vägen. Dessutom skulle EU-länderna koordinera sig inför de övriga mötena vilket 
gjorde att det var ytterst hektiska dagar för medlemmarna. Processen karaktäriseras 
som komplex och fragmenterad med ett stort antal aktörer och arenor och sakfrågor. 
Förhandlingarna pågick parallellt, invävda i varandra och under stor tidspress vilket 
ledde till en stor andel informellt arbete. Detta var viktiga förutsättningar för 
deltagarna att förhålla sig till och utforma sina strategier utifrån. 

Trots att det på flera sätt var möjligt att betrakta Sverige som ett föregångsland när 
det gäller både reglering och storleken på utsläpp användes detta inte som argument 
eller försök att driva på den globala eller europeiska regleringen. Något som flera av 
tjänstemännen ansåg att Sverige borde bli bättre på. Skälet tycktes dels vara 
kompetens och revirfrågor nationellt, dels att det var lättare att driva formfrågor än 
sakfrågor. Även om klimatfrågorna i sak var mycket tekniskt komplicerade fanns 
inte någon tydlig gränsdragning mellan tekniska experter och myndigheter och de 
mer politiskt inriktade departementens. Detta kan ses som en effekt av att den 
kunskap som värderas högst i förhandlingarna är den om förhandlingsprocessen i 
sig. Det verkade vara kunskap om just processen som var den centrala att inneha. 
För att reducera osäkerhet och skapa förtroende i förhandlingarna skulle man inte 
introducera nya begrepp, utan känna till vad som sagts tidigare för att inte riskera att 
bryta upp koalitioner och kliva på ömma tår. Processkunskap var också viktig för att 
visa sig som en hängiven och påläst förhandlare. Och då avses att vara påläst i 
bemärkelsen veta vad som sagts under tidigare möten och kunna hänvisa till tidigare 
beslut och uttalanden. När det gäller att hänvisa till tidigare beslut var det viktigt att 
använda ett redan etablerat språk och det sågs som olämpligt att ta in nya uttryck 
som kan leda till diskussion. Annars var det tvunget att vara väl genomtänkt 
eftersom det alltid fanns någon som kunde hänvisa till andra beslut eller andra 
ordval som borde vara mer självklara. Det tycktes däremot inte lika viktigt att 
hänvisa till vetenskapliga rapporter eller annan typ av expertkunskap. 

Ytterligare en iakttagelse som rör prioriteringen av förhandlingsprocessen handlar 
om att det nationella genomförandet av politiken på sätt och vis kommer i andra 
rummet. Trots en tidigare ambitiös miljöpolitik togs inga större initiativ för att gå 
före i klimatfrågan, något som kritiserats av bland annat miljöorganisationerna som 
menade att Sverige hade goda förutsättningar för att fortsätta vara ett föregångsland. 
På flera håll efterfrågades även en ökad satsning på att ta fram billig och bra teknik 
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för att uppnå de framtida mål som kommer att finnas.520 På kommunal nivå var 
aktiviteten större, men detta var något som delvis på lokala initiativ och inte bara på 
en top down-strategi från regeringens sida och detta gjorde att det finns vissa 
svårigheter med att koordinera och sprida erfarenheterna.  

5.6.2 Det svenska agerandet 

Nationell  samordning 

Organiseringen på nationell nivå karaktäriseras av en mycket nära samordning av 
nationella aktörer. Det ansågs avgörande att kunna tala med en röst och säga samma 
saker på olika nivåer och i olika sammanhang. Sättet man löst detta på var genom en 
omfattande samordning av nationella aktörer. Organiseringen byggde mer konkret 
på en interdepartemental arbetsgrupp där även representanter från de berörda 
myndigheterna deltog. Kontakterna här var mycket täta vilket upplevdes som 
nödvändigt för att kunna enas om och föra fram en enhetlig svensk hållning i 
frågorna. I den nationella samordningen deltog framförallt de statliga aktörerna (i 
huvudsak Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet. 
Samt från myndighetssidan Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Sida) 
Kontakterna var ofta så täta som flera gånger om dagen och hemma i Sverige oftast 
informella via telefon eller e-mail. Under själva partsförhandlingarna umgicks 
medlemmarna i delegationen (som i huvudsak var desamma som i den 
interdepartementala gruppen på hemmaplan) i princip dygnet runt. Huvudfunktion 
med samordningen var att uppträda enhetligt gentemot andra aktörer. Men även att 
sammanställa information om förhandlingsläget i form av andra aktörers agerande, 
vilka argument som var gångbara och vilka frågor som skulle kunna komma upp på 
nästa möte underlättades av samordningen.  

Selektiv samordning 

Även med enskilda organisationer fanns relativt täta kontakter. Främst skedde dessa 
kontakter för att få vetskap om var dessa organisationer stod i olika frågor. Men då 
processen i sig var komplicerad och oförutsägbar var det ett sätt att skaffa 
information om processen och dessa organisationer har ibland en mycket god 
kännedom om hur processen ser ut eftersom de inte är upptagna med att delta i de 
                                                 
520 Deltagande observation på Expertgruppen för miljöstudiers seminarium om klimatpolitikens 
möjligheter och begränsningar  9/11-2005. 
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formella förhandlingarna. Ytterligare ett syfte var att visa på en opinion som stödde 
Sveriges position. Eftersom det ibland saknades formella kanaler eller möjlighet att 
bruka sådana på grund av det höga tempot och den komplexa strukturen i 
partsförhandlingarna, skedde detta informellt och ad hoc. Den nationella opinionen 
kring miljöfrågor var något Sverige gärna ville stödja sig på i förhandlingarna, men 
under den tid klimatförhandlingarna pågick var debatten nationellt inte särskilt aktiv. 
Efter det att protokollet skrevs på och när istället implementeringen kom på 
dagordningen fick Naturvårdsverket i uppgift att med statliga medel bedriva en 
omfattande klimatkampanj. En mängd informationsmöten och seminarier hölls 
också med företag, organisationer och kommuner. Det vill säga de som i slutändan 
måste anpassa sig till den nya regleringen, men som i mycket liten omfattning haft 
insyn i eller ens vetskap om de förhandlingar som föregick reglerna.  

Mellan Näringsdepartementet, Energimyndigheten och industrilobbyn fanns 
kontakter men inte med den regelbundenhet som Miljödepartementet hade med 
miljörörelsen vilken fanns med under COP-mötena i nära kontakt med den svenska 
delegationen. Nätverkande är ett begrepp som förstås ligger mycket nära allianser, 
men allianserna har i det här kapitlet utgjort mer fasta konstellationer som funnits 
under förhandlingarnas gång. Dessa upprätthölls dock i många fall av just ett 
informellt nätverkande mellan enskilda tjänstemän, politiker och andra som deltog i 
processen. I fallet med EU-allianserna fanns först och främst en fast allians som inte 
kunde rubbas - den att EU endast hade en röst i beslutet. Men dessutom bildades 
allianser också mellan olika konstellationer av EU-länder inför att den gemensamma 
linjen skulle fastställas. Men det fanns också en mängd andra organisationer i form 
av medlemsstater i FN, INGO:s och lobbygrupper som de svenska aktörerna hade 
kontakter med. 

Informellt nätverkande   

För att inte bara tala med en röst utan också med en stark sådan krävdes att man 
hade andra allierade på sin sida. Detta krav hanterades genom täta kontakter med 
EU-länderna såväl som med andra medlemsstater som med kommissionen (i form av 
DG Miljö) och rådssekretariatet. Informaliteten i kontakterna gällde även inom EU 
när man skapade allianser inför möten och liknande.  Partsförhandlingarna var 
strukturerade i mängder av parallella undergrupper vilket gjorde att frågor kan dyka 
upp snabbt och kräva plötslig koordinering. Detta skedde då oftast genom informella 
kontakter inför möten med andra medlemsstater i EU, men också med andra 
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deltagare i partsförhandlingarna. Nationella experter användes på samma sätt. Ett 
aktivt nätverkande i form av informella kontakter utgjorde den huvudsakliga 
strategin för detta. Aktörerna ifrågasatte heller inte det informella sättet att 
samarbeta och såg inte nätverkandet som problematiskt. Istället blir detta sätt att 
arbeta förgivettaget som ett sätt att organisera också på hemmaplan. På 
Miljödepartementet betraktades också Kyotogruppens arbete som föredömligt och 
mycket effektivt.521 

Vad som hände i organiseringen nationellt var att departement och verk knöts 
närmare varandra. Dels genom att tjänstemän från båda nivåerna ingick i samma 
arbetsgrupp och delegation med samma instruktion och med bara varandra att umgås 
med under långa tidsperioder då partsmötena pågick. Men också för att detta 
samarbete skapade ett tätt nätverkande med mängder av kontakter i princip dagligen 
över organisationsgränserna. Regleringsbrev och instruktioner uppfattades som 
trubbiga styrinstrument i dessa sammanhang och istället var det informella kontakter 
som gällde. Kyotogruppen var inbäddad i ett europeiskt och internationellt 
sammanhang och detta präglade agerandet. Samtidigt arbetade gruppen allt längre 
från den vanliga linjeorganisationen hemma i regeringskansliet eller i myndigheten. 
Kontakterna med internationella kollegorna från andra medlemsstater, IGO:s och 
NGO:s var ofta tätare än de med kollegorna i den egna organisationen som 
tjänstemännen formellt hörde till. Det skedde en sorts organisatorisk särkoppling 
mellan förhandlarna som arbetade enbart med dessa frågor utifrån de regler som 
förhandlingarna ställt upp och den övriga nationella klimatpolitiken. 

Politiska stjärnor  

Möjligheten att driva egna frågor under ordförandeskapet i EU är omdiskuterad. Det 
finns faror med att driva egna frågor under tiden som ordförande då medlemslandet 
riskerar att kritiseras för att sätta de nationella intressena före gemenskapens bästa. 
Detta var något som påpekades av flera intervjuade. Samtidigt ansågs det vara en 
skillnad mellan små och stora medlemsländer där de större har ett större utrymme att 
agera utifrån egna intressen medan pressen på att kompromissa är betydligt större på 
mindre stater. Under det svenska ordförandeskapet dominerades som bekant arbetet 
av förhandlingarna kring Kyotoprotokollet och det fanns överhuvudtaget mycket 
små möjligheter för Sverige att påverka agendan för EU när det gäller 

                                                 
521 IP 5:9.  
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klimatfrågorna. Det är annars ett sätt på vilket ordförandeskapet anses kunna utöva 
ett visst inflytande över politiken. Däremot anser flera att ordförandeskapet utgjorde 
ett sätt för Sverige att öka sitt förtroende inom EU genom att man uppfattades som 
en god ordförande som kunde hålla samman EU i partsförhandlingarna. På så vis 
kan alltså ordförandeskapet vara ett sätt att förstärka det egna landets position inom 
EU och ge ett förtroendekapital för framtiden trots att möjligheterna att påverka 
dagordningen och politiken i sig kan vara tämligen begränsade. Att ta på sig 
ordförandeposter gav en möjlighet att vinna förtroende hos övriga aktörer, men 
också alltid en viss möjlighet att påverka skrivningar i texter och 
förhandlingsutgången. Dock tar detta arbete mycket tid från den egna delegationen 
och dessa personers deltagande i arbetet på hemmaplan. De svenska tjänstemännen 
tilläts ägna en stor del av sin tid till ordförandeskap i andra förhandlingar om frågor 
som inte berörde Sverige såsom ökenspridning av det skälet att det tänktes ge andra 
fördelar i form av ökat fötroendekapital. 

Synliga och färgstarka företrädare var viktigt på den internationella nivån, men kan 
också ses som en hantering av krav på den nationella nivån i förhandlingarna 
gentemot andra departement i regeringskansliet. Detta gällde främst för 
Miljödepartementet som har huvudansvaret för klimatfrågan. En stark politiker som 
marknadsförde frågorna internationellt och som behärskade det interna spelet mellan 
departementen och kan se till att få saker gjorda där anses ha varit en viktig faktor i 
detta fall. Men de politiska stjärnorna behövde som vi såg inte alltid vara just 
politiskt tillsatta i de internationella sammanhangen. Det kunde lika väl vara en 
erkänt duktig och skicklig förhandlare som kunde se till att ett litet land fick ett 
relativt sett större inflytande än vad man annars kunde förväntat sig.  

5.6.3 Handlingsutrymmet 

Aktörerna kunde genom att organisera sig utifrån de aktuella kraven, både på 
hemmaplan och på den internationella nivån försöka utöka det egna 
handlingsutrymmet. En viss typ av organisering – ett visst sätt att agera på – kan 
innebära att man uppfattas som en legitim aktör som därigenom får inflytande över 
frågorna.  

Även om det fanns nationella vattendelare, men också skillnader mellan 
medlemsstaterna i EU, minskade dessa under Kyotoförhandlingarna när siktet var 
inställt på att driva igenom protokollet och det enda möjliga sättet att göra detta 
ansågs vara ett enat EU. Och detta under en period då det var en svensk uppgift att 
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hålla samman EU genom ordförandeskapet. Den studerade perioden var därför något 
speciell då den präglades av konsensus på nationell såväl som europeisk nivå. 
Ytterligare ett tecken på de restriktioner som fanns för att driva egna sakfrågor i 
COP-förhandlingarna, åtminstone för svensk del som ett litet medlemsland, 
illustrerades av de eftergifter som gavs till vissa länder mot slutet av mötet i 
Marrakesh. Som ordförande var det ibland svårt att driva nationella sakfrågor 
eftersom en ordförande ska hålla sig till det som är bäst för alla i gruppen. Det var 
viktigare och också lättare att exportera en svensk ledarstil och ett svenskt sätt att 
bedriva förhandlingar än svenska klimatåtgärder. Det här kan ses som ett försök att 
omforma de krav och regler som den internationella nivån ställde på den nationella. 
Att använda en viss ledarstil och en viss typ av politiker som formare av den 
internationella regleringen men också sättet förhandlingar bedrivs på kan tänkas 
påverkas av detta. Om ett sätt att arbeta som ligger närmare det svenska anammas, 
finns det förstås möjlighet att Sverige har lättare att påverka utgången i 
förhandlingarna. Men det är också möjligt att betrakta agerandet som ett gensvar och 
försök att hantera det faktum att man från svensk sida såg sig tvungen att pritoritera 
att det blev ett avtal överhuvudtaget, snarare än att det såg ut på ett visst sätt. 

Det nationella handlingsutrymmet hade å ena sidan krympt i det att Sverige på 
nationell nivå inte längre ensamt kunde över vilka typer av regler som skulle införas, 
och också genom att förvaltningen måste delta och agera i de internationella 
regelprocesserna på vissa vis för att bli accepterad. De svenska företrädarna såg det 
som nödvändigt att nätverka, bygga allianser, vara pålästa, agera snabbt och så 
vidare. Å andra sidan hade handlingsutrymmet ökat i och med den tyngd som 
Sveriges röst kunde få genom EU-medlemskapet. Detta öppnade för möjligheten att 
få större delar av världen att införa regleringar som påverkar världens klimat på ett 
sätt som inte en nationell svensk klimatpolitik kunde göra.  

Den empiriska beskrivningen gav vidare stöd för tesen att den ökade internationella 
regleringen i form av olika typer av standarder, men också som i det här fallet 
bindande regler, gör stater till regelföljare. Nationalstaten uppfattas ju annars 
traditionellt snarast som någon som utfärdar regler för hur andra ska bete sig. 
Medborgarna ger sina representanter i uppdrag att formulera lagar som sedan landets 
invånare ska följa. Nu såg ansvarskedjan lite annorlunda ut eftersom reglerna 
stiftades på en annan nivå. En nivå där de nationella representanterna var långt ifrån 
ensamma beslutsfattare. 



6. Möte utan slut – Sverige i WTO  

6.1 WTO som en politisk arena – en bakgrundsbeskrivning 

Nära förknippat med ordet globalisering är frihandel och kanske också kravaller vid 
något toppmöte för G8-länderna eller WTO. Att varor kan röra sig över länders 
gränser betyder att vi i Sverige har möjlighet att köpa bananer från Sydamerika, 
guava från Västindien, eller billiga kläder tillverkade i Kina. Det betyder även att 
svenska klädtillverkare måste konkurrera med låglöneländer som just Kina eller 
Pakistan. Det finns en oro för att denna typ av konkurrens ska leda till en 
nedmontering av den sociala tryggheten för arbetstagare och för att företagen i rikare 
i-länder ska flytta till andra delar av världen där lönerna och produktionskostnaderna 
är lägre.522 Men det finns även en oro för att handeln ska cementera usla 
arbetsförhållanden i utvecklingsländer som har låga löner som komparativ fördel.523 
Därför finns ett motstånd mot frihandel och protektionistiska åtgärder som begränsar 
handeln i form av tullar och kvoter införs eller bibehålls. Detta samtidigt som ökad 
handel allmänt ses som en central faktor i att öka ett lands tillväxt – åtminstone på 
lång sikt. För utvecklingsländerna har detta betytt att de inhemska marknaderna 
skyddats mot inflödet av produkter från i-länderna, men samtidigt har möjligheterna 
till export försämrats och därmed potentialen till ökad tillväxt om man ska tro de 
frihandelsvänliga ekonomer som uttalar sig i frågan.524 Världshandelsorganisationen 
WTO arbetar för att ta bort dessa restriktioner och stärka och underlätta handeln 
mellan länder, och ses därför ofta som en central del av fenomenet globalisering. 
WTO försöker att skapa ett gemensamt multilateralt frihandelsavtal som 

                                                 
522 Se till exempel Nordh, Sture 2000, “58 procent av svenskarna tror att globaliseringen hotar 
jobben” i Dagens nyheter debatt, 4/11-2005, ETUC 2005, Final Trade Union Statement on the 
Agenda for the Sth Ministerial Conference of the World Trade Organisation (WTO). 
523 Se till exempel Civil Society Open Letter to Secretary John Tsang, Chairman of the 6th WTO 
Ministerial, Hongkong China 2005, Unacceptable Process in Services Talks Continues in 
Hongkong,tillgängligt på http://www.attac.se/files/civsamh17.pdf, senast besökt 20/2-2006., För en 
diskussion av utvecklingen kring synen på utvecklingsfrågor och handel se Nordström, Håkan och 
Reiter, Joakim “U-ländernas roll i handelssystemet” i Reiter, Joakim och Jönsson, Christer (red.) 
2002, Handelspolitik i förändring, Stockholm: SNS Förlag. 
524 För en kortfattad beskrivning av de bakomliggande ekonomiska teorierna om handel och 
utveckling se Salvatore, Dominick 1998, International Economics, Upper Saddle River, New 
Jersey: Prentice Hall, s. 330ff samt för en mer kritisk diskussion Irwin, Douglas A. 1996, Against 
the Tide. An Intellectual History of Free Trade, Princeton: Princton University Press. 
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organisationens medlemsländer måste följa när de handlar med varandra. Om 
länderna inte följer avtalen kan situationen lösas inom ramen för organisationens 
tvistelösningsmekanism.525 

När världshandelsorganisationen WTO bildades 1995 som en fortsättning och ökad 
formalisering av det multilaterala handelsavtalet GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade) blev Sverige och EU som organisation, medlemmar av denna 
globala organisation för handelsfrågor.526 Det här tredje och sista empiriska kapitlet i 
avhandlingen avser att beskriva hur den svenska förvaltningen deltar i denna 
internationella organisation och mer specifikt ska vi följa förhandlingarna om 
sakfrågan förenklade handelsprocedurer. Arbetet inom WTO kan betraktas som en 
ständigt pågående förhandling där den förhandlingsrunda som just avslutats alltid 
följs av förförhandlingar inför nästa. Ibland leder förhandlingarna fram till avtal och 
ett utvidgat regelverk, men ibland lyckas medlemmarna inte nå fram till någon 
överenskommelse. Men även om utgången i förhandlingarna är oviss så kan man 
alltid vara säker på att förhandlingarna snart återupptas igen i en ny runda. När den 
här berättelsen tar sin början arbetas det för fullt med att återuppta förhandlingarna 
runt Doha-agendan527 inför ministerkonferensen528 i Hongkong 16-18 december 
2005. Och Sverige deltog aktivt i detta arbete. Om ministerkonferensen verkligen 
skulle nå fram till något resultat i form av nya handelsregler eller om den skulle sluta 
som det senaste försöket i Mexico - det vill säga i sammanbrutna förhandlingar, 
visste ingen när studien genomfördes. Mötesprogrammet för alla stående 
kommittéerna och förhandlingsgrupperna som fanns etablerade för de olika 
sakfrågeområden WTO arbetade med för tillfället innehöll under hösten 2004 till 

                                                 
525 Torsten Seths avhandling i rättsvetenskap behandlar tvistelösningen i WTO utifrån teorier om 
internationella regimer, handelskrig och globalisering. Avhandlingen innehåller även en mycket 
noggrann genomgång av WTO-avtalets tillkomst och utveckling. Seth Torsten, 2000, Tvistelösning 
i WTO – Om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken, HHS Stockholm Publication 
no 9. 
526 Den sista förhandlingsrundan inom GATT, den så kallade Uruguayrundan avslutades 1994 och 
resulterade i bindande regler som också inkluderade GATS (General Agreement on Trade in 
Service) om tjänstehandel och TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) om 
immaterialrättsfrågor. 
527 Doha-rundan inleddes 2001 i november i Quatar och har kallats utvecklingsrundan eftersom dess 
uttalade syfte är att sätta fokus på utvecklingsländernas situation. Se WTO 2001, Ministerial 
Declaration, WT/MIN(01)/DEC/1.   
528 Ministerkonferensen är WTO:s högsta beslutande organ där alla medlemsländerna finns 
representerade. 
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och med våren 2005 möten i genomsnitt varannan dag eller mer, och sammanlagt 
hölls ungefär 1200 möten i WTO varje år. Inför mötet i Hongkong infördes även 
möten på helger och på kvällstid för att alla grupper skulle hinna med att ses och 
klara av sina agendor. En av de svenska delegaterna på plats i Genève där WTO har 
sitt säte berättade att man kan bli inkallad med två timmars varsel på en söndag 
ibland för att någon grupp ska sammanträda.529 Därutöver sker en stor del av de 
bilaterala möten och kontakter som äger rum utöver de schemalagda mötena i 
Genève utanför ordinarie arbetstid, eftersom denna redan är så uppbokad av 
förhandlingarna.530  

En omstridd organisation 

WTO är, till skillnad från GATT som bara var ett multilateralt avtal, en multilateral 
organisation med uppgift att utgöra den institutionella ramen för genomförande och 
tillämpning av WTO-avtalet. Organisationen ska utgöra ett förhandlingsforum, 
administrera tvistelösning och handelspolitisk granskning, samt samarbeta med IMF 
(International Monetary Fund - internationella valutafonden) och Världsbanken.531 
År 2002 omfattade organisationens budget 143 miljoner CHF vilket motsvarar cirka 
857 miljoner svenska kronor.532  

Normalt ska ministerkonferensen sammanträda minst en gång vartannat år och 
mellan dessa möten sköter allmänna rådet (General Council) det löpande arbetet.533 
Allmänna rådet sammanträder i sin tur tolv gånger om året och ungefär 70% av 
medlemmarna brukar delta vid dessa möten.534 Vanligtvis representeras länderna då 

                                                 
529 IP 6:1. 
530 Exempelvis hålls många möten för de länder och delegater som arbetar med 
anslutningsförhandlingar för nya medlemsländer på helgerna då många länders delegationer inte har 
resurser att stanna så länge varför all tid på plats måste utnyttjas. IP 6:5. 
531 Seth, Torsten 2000, s.112. 
532 Union of International Organizations 2002, Yearbook of International Organization, München: 
K. G. Saur Vol 1B. 
533 Under GATT-tiden kunde det gå tio år utan att några ministermöten ägde rum då några regler om 
intervaller mellan möten inte fanns specificerade. 
534 Hoekman, Bernard M. och Kostecki, Michel M. 2001, The Political Economy of the World 
Trading System – The WTO and beyond, Oxford: Oxford University Press s.57. För vissa frågor 
som rör ändringar av stadgar och liknande finns särskilda röstningsregler. Olika typer av beslut 
kräver olika majoriteter för att antas och vissa frågor såsom tillägg till de allmänna principerna 
kräver enhällighet. Men om det kommer till röstning är det majoriteten i förhållande till WTO:s 
samtliga medlemmar som räknas och inte bara den bland de närvarande. Principen en medlem en 
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av sina delegationer i Genève, men alla länder har inte råd att ha permanenta 
representationer på plats och därför heller inte möjlighet att bemanna alla de möten 
som äger rum. WTO har ett mindre sekretariat där ungefär 600 anställda, varav för 
närvarande fem svenskar, hanterar organisationens verksamhet på daglig basis. De 
svenska aktörerna i den här undersökningen hade dock inga kontakter med dessa 
svenskar på sekretariatet. Hoekman och Kostecki har beskrivit WTO som en 
nätverksorganisation med sekretariatet som nav och med noder ute i 
medlemsstaternas förvaltningar och hos de många lobbyister och NGO:s som är 
aktiva i olika frågor.535 För närvarande har organisationen cirka 150 medlemmar, 
men antalet ökar ständigt eftersom många länder ansöker om medlemskap och ser 
det som en viktig del i konstruktionen av en accepterad självständig och ekonomiskt 
utvecklad stat. Ett medlemskap i WTO anses skicka en signal till omvärlden att 
landet är en trovärdig handelspartner och har ett stabilt politiskt och ekonomiskt 
system.536 Under studiens genomförande deltog exempelvis Vietnam i 
ansökningsprocessen och Sverige, i form av Kommerskollegium som genomförare 
av ett Sida-finansierat förvaltningsbiståndsprojekt, var rådgivare i 
utvecklingssamarbetet som syftade till att Vietnams förvaltning skulle arbeta fram 
ett nytt regelverk för de allmänna ursprungsreglerna i enlighet med riktlinjerna i 
WTO-avtalet.537 

Det är vanligt att enskilda WTO-medlemmar är aktiva i liknande projekt, men även 
konsulter arbetar med denna typ av uppgifter i ansökarländerna. Ett stort antal 
projekt genomförs dessutom parallellt av sekretariatet för att hjälpa ansökarländer att 
kunna hantera de åtaganden som WTO-avtalet innebär i form av strukturer för 
tulldeklarering, skrivningar i lagtexter och olika typer av statliga 
granskningsuppgifter. Andra länder som deltog i ansökningsprocessen vid studiens 
genomförande var Ryssland som då förhandlat om sitt inträde i tolv år sedan 

                                                                                                                                                     
röst råder alltid i voteringarna och det sker ingen viktning av röster på det sätt som inom exempelvis 
EU:s ministerråd.   
535 Hoekman, Bernard M. och Kostecki, Michel M. 2001, s. 53. Många NGO:s har förlagt sina 
kontor till Genève som också är hemstad för många andra internationella mellanstatliga 
organisationer såsom ILO - International Lobour Organization, UNCTAD – United Nations 
Conference on Trade and Development och andra FN-organ. 
536 När Sverige blev medlem, vilket skedde samtidigt som EU-medlemskapet trädde i kraft var detta 
inte ett lika stort steg eftersom arbetet med att uppfylla kraven inte varit lika mödosamt eller osäkert 
för Sverige. Sverige hade också tidigare ingått i GATT. Det mediala genomslaget för det svenska 
medlemskapet var i princip obefintligt. Se Seth, Thorsten 2000, s.13. 
537 IP 6:14. 
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ansökan lämnades in samt Tadzjikistan. Kina hade i sin tur relativt nyligen blivit 
godkänt som ett nytt medlemsland och satsade hårt på sitt deltagande med stora 
delegationer till varje möte.538 En del kritiska röster höjdes vidare inom 
organisationen mot att Kina fått så många tjänster på sekretariatet, trots att det inte 
ska ske någon inkvotering av nya medlemsländer.539  

Men WTO är som nämndes tidigare en hårt kritiserad organisation som kommit att 
betraktas som en symbol för allt som uppfattas som dåligt med en ökande 
globalisering. WTO har bland annat kritiserats av antiglobaliseringsrörelsen som ser 
risker med att det välstånd som kan erhållas från ökad internationell handel inte 
fördelas jämt, utan snarare tenderar att öka klyftorna mellan rika och fattiga delar av 
världen. Men det är bara inte innehållet i organisationens verksamhet som kritiserats, 
utan även de former under vilka samarbetet sker. Förhandlingarna har ansetts vara 
odemokratiska med sina många informella fora där kritkerna uppfattar att framförallt 
de större och rikare staterna tillåts delta.540 Beslutsprocesserna betraktas även som 
slutna för andra typer av aktörer som anser sig ha rätt att få insyn i och påverka 
förhandlingarna. Kritiken rörande beslutsprocesserna har kommit inte bara från 
INGO:s och NGO:s, utan också från WTO:s egna medlemmar, och då framförallt 
från utvecklingsländerna vilka inte uppfattat sig ha tillräcklig möjlighet att delta och 
få insyn i förhandlingarna.541  

6.2 Från Singapore till nederlaget i Cancún 

Den första ministerkonferensen efter WTO:s bildande hölls i Singapore 1996. Under 
mötet var EU mycket aktivt med att föra upp ett antal nya frågor på agendan. Dessa 
frågor har i efterhand kommit att kallas just Singaporefrågorna och bestod av 
områdena konkurrensfrågor, investeringar, regler kring transparens i offentlig 
upphandling och handelsfrämjande i form av förenklade handelsprocedurer 
(competition, investment, transparency in government procurement, trade 

                                                 
538 Deltagande observationer 20-22/4 2005 och 13-14/6 2005. 
539 Deltagande observation 20-22/4 2005. 
540 Jawara, Fatoumaka och Kwa, Aileen 2003, s. 19f, Charnowitz, Steven 2000, “Opening the WTO 
to Nongovernmental Interests” i Fordham International Law Journal, 24(1):173-216. 
541 Altenberg, Per och Kleen, Peter 2004, Globalisering under attack, Andra upplagan, Stockholm: 
SNS Förlag, s. 58, 65. 
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facilitation).542 Den sista av frågorna – förenkling av handelsprocedurer - är den vi 
ska följa i det här kapitlet. Dessa frågor berör andra relaterade och ibland känsliga 
områden och exempelvis kan frågan om korruptionsbekämpning ses som en central 
del av den statliga upphandlingen, något som bland annat USA drev under 
Singaporemötet. Frågorna fördes upp på WTO:s dagordning trots att en majoritet av 
utvecklingsländerna var emot detta, något som berodde mycket på EU:s arbete med 
att införa arbetsgrupper för att diskutera de olika ämnena samt ett stort antal 
informella möten under ministerkonferensen.543  Även det faktum att det var långt 
kvar till några substansförhandlingar samt att utvecklingsländerna var så splittrade 
underlättade för EU att få med skrivningar om alla fyra frågorna.544 Det mesta av 
diskussionerna som hölls i ämnet och de skrivningar som sedan kom att användas 
avklarades under förmöten inför själva mötet i Singapore. En av de intervjuade 
svenska tjänstemännen kommenterade att EU-kommissionen som sköter EU:s 
förhandlingar har större personella resurser än många andra länder (framförallt de 
allra fattigaste) som i vissa fall bara har ett par personer som ofta ska täcka alla 
handelsfrågor som finns.545 Även om de etablerade WTO-arbetsgrupperna var öppna 
för organisationens alla medlemmar var det bara de största länderna som hade 
resurser nog att bevaka alla de möten där de hade intressen.546 Något som i detta fall 
begränsade de resurssvaga utvecklingsländernas möjlighet att förhindra att frågorna 
fördes upp på dagordningen. Men även om frågorna efter Singaporemötet fanns med 
på WTO:s dagordning accepterades det inte att de alla skulle skrivas in i WTO:s 
åtaganden såsom framförallt EU-kommissionen och flera av EU-medlemsländerna 
hade hoppats.547  

                                                 
542 För en studie av Singaporefrågornas utveckling i WTO se Lemke, Sara och Mjöbäck, Jonas 
2005, Inuti den svarta lådan. En studie av beslutsprocesserna bakom EU:s gemensamma 
handelspolitik, examensarbete i företagande, ledning och organisation på Handelshögskolan i 
Stockholm. Studien baseras främst på intervjuer av svenska förhandlare samt tjänstemän på EU-
kommissionen.  
543 Jawara, Fatoumaka och Kwa, Aileen 2003, Behind the Scenes at the WTO – The Real world of 
International Negotiations, London, New York:  Zed Books, s.40. 
544 Lemke, Sara och Mjöbäck, Jonas 2005, s. 40. 
545 IP 6:3 och IP 6:6. 
546 Hoekman, Bernard M. och Kostecki, Michel M. 2001, s.53 
547 Lamy, Pascal 2004, Progress in the Doha Development Agenda, Tal hållet vid WTO Symposium 
i Genève, 25 maj. 



Möte utan slut. Sverige i WTO 

 

203

Från kravaller i Seattle till en utvecklingsagenda 

1999 hölls ett nytt ministermöte och denna gång i Seattle, men förhandlingarna bröt 
samman och inga slutsatser kunde antas från mötet. Vissa menade att USAs sätt att 
hantera ordförandeskapet bidrog till att mötet misslyckades med att nå fram till 
några slutsatser eftersom andra länder ansåg att landet skapade dålig stämning och 
misstänksamhet genom att utnyttja ordförandeposten för att driva sina 
särintressen.548 De kravaller som uppkom på Seattles gator i samband med mötet 
fick stort utrymme i media och gav upphov till de återkommande fora och 
symposium som WTO sedan dess hållit för att visa på ökad öppenhet i 
organisationen, och ge olika sociala rörelser en möjlighet att göra sina röster 
hörda.549 Kritiken har även resluterat i diskussioner inom organisationen om hur 
arbetet kan göras mer anpassat till krav på insyn och rättvisa procedurer.550 

Ända sedan GATT:s början har agendan för verksamheten expanderat. Bland annat i 
form av fler handelsavtal, men också i form av att WTO-agendan har kommit att 
omfatta allt fler frågor. Doha-deklarationen från ministerkonferensen 2001 kan sägas 
utgöra det senaste exemplet på detta bredare grepp från WTO:s sida. I deklarationen 
behandlas flera ämnen som ligger utanför de rent handelspolitiska aspekterna såsom 
miljöfrågor, arbetsrätt, TRIPS och hälsa samt Singaporefrågorna. Huvudinriktningen 
på rundan handlar vidare om att förbättra utvecklingsländernas möjligheter att öka 
sin tillväxt och delta aktivt i utformningen av den gemensamma handelspolitiken 
samt att minska fattigdomen.551 EU var under ministerkonferensen i Doha särskilt 
aktivt vad gäller miljö- och arbetsvillkorsfrågorna och fleratlet av medlemsstaterna, 
däribland Sverige, var angelägna att driva på kommissionen i detta arbete.552 När det 
gäller miljöfrågorna var detta en av de största framgångarna för EU i 
ministerkonferensen i Doha, för i deklarationen skrevs nu in att miljöfrågor kommer 
att förhandlas inom kommande WTO-runda för första gången.553 Men arbetet med 

                                                 
548 Jawara, Fatoumaka och Kwa, Aileen 2003, s.18. 
549 Bland annat hölls under våren 2004 ett öppet symposium i Genève som handlade om hur WTO 
och dess medlemmar ska kunna uppfylla målen i utvecklingsagendan från Doha. 
550 Se till exempel Europeiska kommissionen 2000d, EU Submission: The EU and the WTO – 
Improving the Functioning of the WTO 
551 WTO, 2001, Ministerial declaration adopted on 14 November 2001, WT/MIN(01)/DEC/1 20. 
552 Utrikesdepartementet 2001, WTO:s ministerkonferens, Doha 9-14 november 2001. 
553 Minskade handelshinder för miljöprodukter och miljötjänster var en del av vad förhandlingarna 
skulle hantera men även relationerna mellan internationella miljöavtal (MEA – Multilateral 
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miljöfrågor avstannade under arbetet inför Hongkong.554 Enligt Doha-avtalet ska 
också tjänstehandelsförhandlingarna ingå i WTO:s utvecklingsagenda. 
Överhuvudtaget har EU varit en av de mest drivande parterna för en vad man kallar 
bred förhandlingsrunda där ett stort antal frågor inkluderas. 

Enade utvecklingsländer och sammanbrutna förhandlingar 

Under 2003 hölls ministerkonferensen i Cancún i Mexico under 2003, men detta 
möte resulterade inte i någon gemensam deklaration eftersom förhandlingarna 
återigen strandade. Under denna förhandlingsrunda var utvecklingsländerna markant 
bättre organiserade än tidigare och hade haft möjlighet att komma överens inför 
mötet i vissa frågor. EU har i efterhand kritiserats för att ha drivit Singapore-
frågorna för hårt, något utvecklingsländerna var emot, och därmed ha bidragit till 
ministermötets misslyckande. I en intervju med en svensk tjänsteman på 
departementsnivå poängteras att de frågor som EU drev i Cancún inte varit nya på 
agendan utan snarare sådant som EU alltid varit måna om att få in i samarbetet.555 
Mot slutet av förhandlingarna släppte dock EU Singaporefrågorna, men i det läget 
var många av länderna för utmattade för att orka ta tag i nya diskussioner. Detta 
gällde särskilt utvecklingsländerna som på grund av resursbrist hade svårt att börja 
om eller byta inriktning på förhandlingarna under ministermötet.  

Frågan om förenklade handelsprocedurer 

I det här kapitlet kommer vi att följa den enda av Singaporefrågorna där det kommit 
att inledas förhandlingar, nämligen frågan om förenklade handelsprocedurer. 
Förenklade handelsprocedurer handlar om att ta bort icke tariffära handelshinder, det 
vill säga andra typer av handelshinder än tullar och kvoter. Mer specifikt definierar 
FN begreppet som ”förenkling, standardisering och harmonisering av procedurer 
associerade med informationsflöden som krävs för att flytta varor från säljare till 

                                                                                                                                                     
Environmental Agreement) och WTO:s regelverk ska klargöras. Ytterligare frågor som ska ingå i 
kommande förhandlingar är procedurer för informationsutbyte gentemot MEA-sekretariaten. Det 
finns inskrivet att WTO ska arbeta för att stödja uppfyllandet av Johannesburgsagendan (FN-
konventionen om hållbar utveckling) och att den framtida utvecklingen av miljöfrågornas hantering 
ska ske i samarbete med andra internationella reglerare inom miljösektorn såsom exempelvis 
UNEP. Det interna arbetet med det så kallade tjänstedirektivet inom EU var vidare en fråga som 
innebar hårda strider mellan medlemsländerna. 
554 IP 6:4. 
555 IP 6:6. 
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köpare och för att genomföra betalning”.556 Förhandlingarna i WTO om 
handelsprocedurer skulle sedan handla om frågor om transiteringsfrihet, import- och 
exportprocedurer samt avgifter, och publicering av handelsregler.  

En illa fungerande tulladministration kan medföra stora kostnader i termer av 
administrativa utgifter, men också i form av förlorade intäkter. Exempelvis kan en 
långsam tullprocedur leda till att en lastbill full med paprika blir stående i stekande 
sol i ett hamnområde någonstans under så lång tid att grönsakerna förstörs och inte 
längre kan säljas. För länder som är landlocked – det vill säga som är helt omgivet 
av andra länders gränser, och som måste transportera sina varor genom ett annat 
land är sådana problem extra tydliga.557 Förenklade handelsprocedurer kan bestå i att 
minska överflödiga dokumentkrav eller hantera avhjälpa brist på modern teknik. 
Handelsprocedurer inkluderar inte bara tullprocedurer även om dessa är en viktig del 
utan hela handelskedjan i form av betalnings- och transportprocedurer.558 I augusti 
2004 fattades beslutet att det skulle inledas förhandlingar om handelsprocedurer.559 I 
november 2004 hade den då nybildade förhandlingsgruppen för 
handelsprocedurfrågor sitt första möte och i juli 2005 hölls det sista mötet inför det 
att förhandlingsgruppens ordförande skulle meddela hur långt gruppen kommit i 
förhandlingarna inför ministermötet i Hongkong – en stock taking. Därefter hölls 
fler möten under hösten inför att en längre text med förslag till ministerdeklaration 
skulle lämnas in innan ministermötet i december. För Sverige var just 
handelsprocedurerna en av de viktigaste frågorna inför den återupptagna rundan. Det 
berodde bland annat på att förenklade handelsprocedurer sågs som en nödvändighet 
för att utvecklingsländerna ska kunna ta del av de vinster som en ökad frihandel 
anses ge.560 När de stora hindren i form av tullar tagits bort kvarstår 
handelsprocedurerna som en stor kostnad för handeln och enligt 
Kommerskollegiums sammanställning motsvarar kostnaderna för krångliga 
handelsprocedurer någonstans mellan 2.5 och 15 % av hela världshandeln, varför 

                                                 
556 UNECE 2003a, Trade Facilitation. The Challenges for Growth and Development, New York, 
Genève: United Nations Commission for Europe, s. 11. Författarens översättning.  
557 IP 6:8. 
558 Kommerskollegium 2002, Trade Facilitation –Impact and Potential Gains. 
559 WTO 2004, Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004, WT/L/579, Annex D. 
560Kommerskollegium 2004, Läget i Doha-rundan augusti 2004, www.kommers.se, senast besökt 
12/1-05.   



Kapitel 6 

 

206 

Sverige sett tydliga vinster med att arbeta med dessa frågor.561 De undersökningar 
som Kommerskollegium stödjer sig på visar att det innebär en kostnad av 
325 miljarder dollar.562 Att genomföra förenklingar av handelsprocedurer innebär 
dock stora kostnader för många länder och speciellt gäller detta de fattigaste 
länderna som oftast har de sämst fungerande procedurerna. Frågan kompliceras även 
av att tullintäkter av olika slag utgör en viktig inkomstkälla för många 
utvecklingsländer och att det finns en oro för att dessa intäkter ska minska.563 
Dessutom betyder sådana reformer att resurser måste tillsättas för att lösa problem 
som kanske inte alltid uppfattas som de mest akuta av länderna själva. När det gäller 
Sveriges eventuella kostnader för genomförandet av ett eventuellt avtal om 
förenklade handelsprocedurer sa man såhär på UD. 

Jag skulle bli mycket förvånad om vi behövde ändra någonting alls.564 

Såväl Sverige som de övriga EU-medlemsländerna hade redan implementerat och 
tillämpade de regler om enkla handelsprocedurer som de inom WTO arbetade för att 
få andra länder att följa. Sverige ansåg dessutom att det skulle ta oöverskådligt lång 
tid tills de svenska företagen skulle se några vinster av ett avtal och anger inte detta 
som ett huvudskäl. Men varför var Sverige då så angeläget om att driva dessa 
frågor? Svaret är att mycket energi har ägnats åt just u-landsdimensionen, vilket 
Sverige säger sig göra inte för att ”vara duktig” utan för att det i Sverige finns en 
genuin tro på att dessa länder har mycket att vinna på att få ordning på sina 
handelsprocedurer.565 Sverige är även den största givaren till den fond WTO 
upprättat för att hjälpa utvecklingsländerna med att hantera dessa frågor. Detta är 
pengar som ska gå till att dels hjälpa länderna att delta i förhandlingarna och 
identifiera sina intressen och behov dels till implementeringen av ett eventuellt avtal 
i framtiden. I Sverige har det på det nationella planet arbetats framgångsrikt med att 
lösa och hantera den här typen av handelshinder under lång tid och 
handelsprocedurerna ses som en stor framtidsfråga när så många av de traditionella 
handelshindren i form av tullar undanröjts. Den tidigare handelsministern Leif 

                                                 
561 Kommerskollegium 2002, Trade Facilitation –Impact and Potential Gains, s. 2. 
562 Idid, s. 13. Beräkningen baserar sig på en kostnad av 2,5% och utgår från IMFs statistik över 
handel från år 2001.  
563 Staples Rankin, Brian 2002, s. 145. 
564 IP 6:2. 
565 IP 6:2. 
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Pagrotsky var också personligen mycket engagerad i frågan.566 Flera av de 
intervjuade beskriver den förre handelsministern och en av de högre tjänstemännen 
som arbetade med WTO-frågorna som ett mycket framgångsrikt radarpar. Men även 
under den nye ministern, Thomas Östros, uppfattade tjänstemännen att frågan var 
fortsatt prioriterad då inga nya signaler med motsatt information dykt upp. I 
regeringens handelspolitiska skrivelse som kom under hösten 2006 fanns frågan 
fortfarande med bland de prioriterade områdena och i flera tidningsartiklar och 
anföranden poängterade handelsministern att handelsprocedurerna var viktiga.567 Det 
gemensamma för dessa signaler var emellertid att de inte innehöll några detaljer utan 
gjordes på en övergripande nivå.  

6.3 Omstarten 

Sveriges bearbetning av misslyckandet  

Vi ska nu gå över och titta på det mer generella sammanhanget som 
handelsprocedurfrågan ingick i. Efter sammanbrottet under ministerkonferensen i 
Cancún ordnade de svenska statliga aktörerna med ansvar för handelspolitiken, det 
vill säga UD och Kommerskollegium som är den centrala myndigheten för 
utrikeshandel och handelspolitik, ett antal seminarier för att informera, diskutera och 
fundera kring varför det gick som det gjorde på ministerkonferensen. Bland annat 
hölls ett seminarium där statssekreteraren som ledde delegationen i Cancún, LRF:s – 
lantbrukarnas riksförbunds ordförande, Mexicos WTO-ambassadör samt ett antal 
forskare höll anföranden och reflekterade kring sina upplevelser och respektive 
analyser.568 Även Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier, arrangerade 
en endagskonferens där förhandlare och forskare på området bjöds in för att tala om 
ministerkonferensen och dess konsekvenser.569 De svenska aktörerna, såväl statliga 
som privata som deltog i dessa sammanhang var helt eniga om att det var angeläget 

                                                 
566 IP 6:2 och IP 6:8. 
567 Utrikesdepartementet, regeringens skrivelse 2005/06:9, Ökad välfärd och global utveckling, 
svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda, s. 33, Östros, Thomas 2005a, ”Trade makes the world 
go round” i Wall Street Journal 18 oktober, Östros, Thomas 2005b, ”Handelspolitik”, Tiden 
Nummer 5. 
568 Kommerskollegium 2003, Sammanfattning av seminarium om Kollapsen i Cancún - orsaker och 
konsekvenser, www.kommer.se, senast besökt 6/4-2005, samt deltagande observation 17/10-2003. 
569 Deltagande observation på Sieps handelspolitiska konferens ”Intressekonflikter i världshandeln 
global handel, regionalism eller protektionism?”, Stockholm 29/3-2004,  
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att så snart som möjligt försöka få igång förhandlingarna igen och att Sverige liksom 
övriga EU skulle agera aktivt i detta arbete. Utökade frihandelsavtal sågs som 
eftersträvansvärda från svensk horisont och som en prioriterad fråga bland annat för 
att minska fattigdomen i världen.    

På UD var det enheten för internationell handel, UD-IH, som vid den här tidpunkten 
hade hand om WTO-frågorna. Enheten var en av de funktionella enheterna på UD 
och fungerade som en expertenhet eller vad tjänstemännen själva kallar 
”internkonsult” för handelspolitiken och stöttade de geografiska enheterna. Utöver 
WTO och andra multilaterala organisationer inom området ansvarade enheten för 
EU:s gemensamma handelspolitik. Dessutom hanterade UD-IH frågor som rörde 
handelsrelaterat bistånd, så kallat tekniskt bistånd och delade ut medel för detta 
ändamål främst till internationella organisationer. De myndigheter som var 
involverade i WTO-arbetet var Kommerskollegium, Tullverket och Sida. Både 
Kommerskollegium och Sida sorterade under UD men hade lite olika uppgifter.  
Kommerskollegium hade i uppgift att utreda och analysera samarbetet i WTO och är 
en myndighet med ansvar för Sveriges utrikeshandel och handelspolitik. I 
myndighetens instruktion stod att man skulle arbeta för ”(…) ett öppet och starkt 
multilateralt handelssystem och av fortsatta handelspolitiska liberaliseringar”.570 I 
regleringsbrevet för 2005 poängterades under verksamhetsgrenen yttre 
handelspolitik att handelsprocedurfrågorna var ett av de områden som skulle 
prioriteras under året.571 På Kommerskollegium var det främst enheten för global 
handel som arbetade med WTO-frågor, men eftersom myndigheten var relativt liten 
i termer av antalet anställda arbetade många av handläggarna på övriga sakenheter 
med frågor som berördes av WTO-förhandlingarna. Förutom enheten för global 
handel var enheterna för inre marknaden och tullunionen de mest berörda, men det 
skedde ett regelbundet samarbete över enhetsgränserna. Det fanns ingen enhet som 
hade något särskilt samordningsansvar utan detta sköttes löpande utifrån vilka frågor 
som kom upp. Däremot hade en samordningsfunktion för arbetet med 133-
kommittén inom EU där WTO-frågorna behandlades, inrättats.572 En tjänsteman på 

                                                 
570 Utrikesdepartementet 2002, Förordning 2002:568 (1998:279) med instruktion för 
Kommerskollegium.  
571 Utrikesdepartementet 2005, Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kommerskollegium. 
572 133-kommittén är en förberedande rådsarbetsgrupp inom EU-samarbetet. Kommittén har fått sitt 
namn efter numret på den artikel där den finns angiven i fördraget. Fördraget om upprättandet av 
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myndigheten hade sedan ett år tillbaka samordningsansvar för kommittén vilket var 
en funktion som inrättades efter en dialog med UD som ville stärka strukturerna 
kring hanteringen av frågorna. Även under tidigare perioder hade det funnits 
samordnare men nu hade uppgiften lyfts bort från någon med många andra 
tidskrävande engagemang. Under processens gång lånades dock denna tjänsteman ut 
till Jordbruksdepartementet för att stärka deras WTO-hantering. Sida hade hand om 
frågor som rörde utvecklingsländernas roll i WTO samt frågor om handelsrelaterat 
bistånd och myndigheten var främst aktiv i genomförandefasen av WTO-avtalen. 
Samarbetet var i praktiken inte så stort mellan de två myndigheterna och bestod 
framförallt i gemensamma utredningar, men i själva förhandlingsarbetet som står i 
fokus här fanns inga kontakter de båda myndigheterna emellan. Båda myndigheterna 
hade dock i uppgift att förse departementet med underlag och analyser inför 
förhandlingar och möten och var därför aktiva under Cancún och i analyserna 
efteråt. Eftersom handelsprocedurer i stor utsträckning handlar om tullfrågor 
berördes även Tullverket som lydde under Finansdepartementet. Bland annat hade 
Tullverket åkt ut och demonstrerat sina projekt om förenklade tullprocedurer som 
”best practice” och EU-kommissionens generaldirektör för handelsfrågor visade 
intresse för de svenska erfarenheterna på området och bad att få en förevisning under 
ett besök.573 

...och EU:s 

Också inom EU återupptogs samtalen om WTO-förhandlingarna ganska snart med 
målet att försöka nå fram till en överenskommelse som skulle öppna dörren för en 
framgångsrik ministerkonferens i Hongkong i slutet av 2005. Bland annat skickade 
EU-kommissionärerna för handelsfrågor respektive jordbruksfrågor ut ett brev till 
samtliga medlemsstater för att mana till uppslutning i WTO-arbetet.574 EU:s roll 
inom WTO-samarbetet har förändrats under årens lopp och från att ha varit en av de 
mer motsträviga och bromsande medlemmarna vid GATT:s början, hade man 
kommit att bli en av de mer aktivt drivande när det gäller att utvidga såväl 

                                                                                                                                                     
Europeiska gemenskapen, Artikel 133 i Europeiska unionens officiella tidning C 325 av den 24 
december 2002. Tidigare hette den 113-kommittén efter det ursprungliga artikelnumret. 
573 IP 6:2. 
574 Lamy, Pascal och Fischler, Franz 2004, Letter to Ministers responsible for trade in all WTO-
countries, Bryssel 9 maj.   
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omfattning som innehåll av WTO:s avtal och regler.575 När det gäller de formella 
relationerna mellan EU och WTO är både de enskilda medlemsstaterna och EU som 
organisation medlemmar i WTO. I ministerkonferenserna samt i allmänna rådet har 
varje medlem en röst var vilket betyder att EU sammantaget har 26 röster som läggs 
på samma alternativ om det skulle bli frågan om en omröstning. När EU bildades 
fanns inga regler där medlemsstaterna avsade sig rätten att delta enskilt och föra sin 
egen tala inom de många internationella organisationer som medlemsstaterna 
samtidigt ingår i. Undantaget var dock GATT där Romfördraget gav EU exklusiv 
kompetens för handelsfrågor (Commercial Policy).576 En av de intervjuade 
konstaterade att EU är lika federalt som USA i handelspolitiken.577  

I förhandlingarna under ministerkonferenserna deltar endast kommissionen som då 
ensam för unionens talan. De flesta av handelsfrågorna ligger inom det område där 
EU har exklusiv kompetens inom ramen för den första pelaren. WTO-samarbetet var 
vidare en mycket central del av EU:s handelspolitik. Men när det gäller de så kallade 
”nya” handelsfrågorna som lagts till WTO:s dagordning på senare tid såsom tjänster 
och immaterialrätt hade inte kommissionen formellt delegerats samma ansvar.578 
Men trots avsaknaden av ett sådant mandat hade kommissionen ändå givits ett 
relativt stort utrymme att agera å medlemsstaternas vägnar även i dessa frågor.579  
De nya medlemsstaterna i EU följde under sin tid som kandidatländer EU-linjen i 
stor utsträckning. Det kan förklaras med att de skulle komma att ha samma 
handelspolitik som EU efter sitt inträde i unionen. En annan kompletterande 

                                                 
575 Woolcock, Stephen och Hodges, Michael 1996, ”EU Policy in the Uruguay Round” in Wallace, 
Helen och Wallace, William (red.) 1996, Policy-Making in the European Union, Oxford: Oxford 
University Press s.318ff. Under förhandlingarna inför Hongkong förändrades detta en del då 
jordbruksfrågorna kom att bli den stora knäckfrågan i arbetet och där utvecklingsländernas vilja att 
förändra sin jordbrukspolitik utgjorde en viktig faktor för att WTO-förhandlingarna skulle kunna gå 
framåt. 
576 EU var emellertid inte en egen part i GATT vilket organisationen är i WTO. 
577 IP 6:12. 
578 För en studie av relationerna mellan kommissionen och medlemsstaterna se Meunier, Sophie och 
Nicolaïdis, Kalypso, 1999, “Who speaks for Europe”, i Journal of Common Market 
Studies,37(3):477-501. 
579 Leal Arcas, Rafael 2004, The Doha Development Agenda and the EC Institutions in the EC’s 
External Trade Relations, Paper presented at the Council for European Studies 2004 Conference of 
Europeanists, 11-13 mars, Chicago, Leal Arcas, Rafael 2003, “United We Stand, Divided We Fall - 
The European Community and its Member States in the WTO Forum: Towards Greater 
Cooperation on Issues of Shared Competence?,” i European Political Economy Review, 1(1):65-79. 
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förklaring kan vara att dessa länder var angelägna att visa sin samarbetsvilja för att 
inte riskera att på något vis äventyra medlemskapsförhandlingarna.  

De handelspolitiska relationerna kan ses som de mest federala av EU:s externa 
relationer då medlemsstaterna mycket sällan kan agera enskilt, och som nämndes 
nyss i relation till de så kallade handel-och-frågorna580 ofta valt att inte göra det även 
när utrymme fanns. Helt konfliktfritt har detta emellertid inte fungerat och det har 
funnits interna strider eftersom medlemsstaterna inte fullt ut litar på kommissionens 
möjligheter eller vilja att ta tillvara på de enskilda ländernas intressen. 
Tjänstemännen på WTO:s sekretariat med ansvar för att stödja förhandlingsgruppen 
för handelsprocedurer fick ta emot förfrågningar från enskilda medlemsstater om 
processens framskridande och förhandlingsläget. På sekretariatet ställde man sig då 
frågande till om det berodde på bristande intern koordinering i de enskilda 
delegationerna eller om det var ett problem i EU-koordineringen. Ibland ringer EU:s 
medlemsstater för att, som en av tjänstemännen på WTO:s sekretariat formulerade 
det ”liksom kontrollera att kommissionens beskrivning av läget verkligen 
stämde”.581 De svenska tjänstemännen som arbetade med WTO-frågor som 
intervjuades kommenterade alla den välkända dragkampen mellan kommissionen 
och medlemsstaterna. Vissa medlemsstater hade även föreslagit att sittande 
ordförandeskapet skulle finnas med tillsammans med kommissionen under 
förhandlingarna vid ministerkonferenserna i WTO för att försäkra sig om att 
kommissionen inte går utanför mandatet. Även åsikten att det borde finnas en 
rådskonstellation med handelsministrarna istället för att som idag låta rådet för 
allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC – General Affairs and External 
Relations Council) hantera frågorna, förekom.582 Det fanns bland vissa av EU:s 
medlemsstater en mer generell uppfattning att kommissionens ständigt försöker att 
utvidga sitt mandat och inkludera andra frågor än de som ingår i den exklusiva 
kompetensen. En svensk tjänstemän gav dock ett lite annorlunda perspektiv på 
saken: 

                                                 
580 Exempelvis handel och miljö. 
581 IP 6:9. 
582 Leal-Arcas, Rafael 2004, s. 42. 
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Jag tycker att man måste ge kommissionen visst slack för man vet aldrig 
vad som kommer att sägas i förhandlingarna och då måste man ha ett 
handlingsutrymme.  Så det är viktigt att inte hålla för hårt i kopplet.583 

Frågan om hur EU skulle gå framåt och vilka frågor som då skulle drivas hanterades 
främst i 133-kommittén som är den förberedande rådsarbetsgruppen under allmänna 
rådet där alla sakfrågor behandlas. Beslut fattas med kvalificerad majoritet i frågor 
som faller under artikel 133, men i praktiken har rådet arbetat efter 
konsensusprincipen i större avgörande frågor kring handelspolitiken. När det gäller 
WTO-frågorna förhandlas normalt först en gemensam ståndpunkt fram i 133-
kommittén i Bryssel där medlemmarna möts varje fredag. Här behandlades alla 
sakfrågor inom handelspolitiken och således också handelsprocedurfrågorna vid ett 
flertal tillfällen. Från Sverige deltog vid den här tidpunkten WTO-samordnaren från 
UD-IH vid de ordinarie mötena på ställföreträdarnivå och sedan enhetschefen på 
UD-IH på titulärnivå vilket utgjorde ett av 133-mötena per månad. Därefter togs 
frågorna till Genève, och vid det laget kvarstod oftast inga frågor att enas kring. Men 
oftast hölls ett EU-koordineringsmöte en timme innan respektive förhandlingsgrupp 
möte i den stora stenbyggnaden Centre William Rappard. Tjänstemännen beskriver 
den rådgivande 133-kommittén som ett ”under av effektivitet och handlingskraft” 
och likaså beskrivs WTO-förhandlingarna och organisationen i sig beskrivs som 
snabb, slimmad och effektiv i jämförelse med andra organisationer som de arbetat 
med, speciellt när de jämför med organisationer inom FN-systemet. Utöver 133 
fanns fler arbets- och expertgrupper där EU:s ståndpunkter diskuterades och 
formades, innan de nådde 133, och som det gällde för de svenska förhandlarna att 
hålla reda på.   

Det finns expertgrupper och informella expertgrupper och det liksom 
kryllar av rådsarbetsgruppper och sådär.584 

Framförallt var det genom att delta i andra expertgrupper inom EU-samarbetet och 
inom WTO i Genève som de svenska aktörerna fick intressant information om ”var 
det rör sig”. En tjänsteman som tidigare jobbat på UD-IH menade att när man sitter 
på regeringskansliet kan det vara svårt att förstå varför något plötsligt dyker upp. 
Det är heller inte vanligt att man som tjänsteman känner sig tvingad att ringa hem 
om man inte är klar över den svenska positionen. Då frågan ändå kommer att dyka 

                                                 
583 IP 6:1. 
584 IP 6:3. 
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upp i andra sammanhang är det inte så att ”tåget har gått” en gång för alla som en 
intervjuperson uttryckte det.585 I fallet med 133-kommittén kan det dock finnas 
anledning att reagera annorlunda eftersom det ofta är slutstationen för frågor. 

6.4 Mot Hongkong 

Förhandlingar om förenklade handelsprocedurer inleds 

Efter kollapsen i Cancún under våren 2004 var julipaketet det första konkreta steget 
mot en återupptagen förhandlingsrunda. Överenskommelsen nåddes natten mellan 
den sista juli och den första augusti 2004 under det reguljära mötet för WTO:s 
allmänna råd. Julipaketet kan sägas vara den första av två delar av Doharundan och 
denna första del innehöll en överenskommelse om hur det övergripande ramverket 
för förhandlingarna skulle se ut. Det som kvarstod var detaljförhandlingarna och 
denna andra del förmodades bli betydligt svårare att enas kring. Det huvudsakliga 
innehållet i julipaketet bestod av överenskommelser om jordburksfrågor som syftade 
till att på sikt ta bort alla jordbrukssubventioner.586 Dessutom kom medlemmarna 
överens om frågor inom områdena marknadstillträde för industrivaror - NAMA 
(Non-agricultural Market Access), tjänster, utvecklingsfrågor och 
handelsprocedurer.  

I handelsprocedurfrågan beslutades att förhandlingar skulle inledas om artikel V, 
VIII och X i GATT-avtalet och detta skulle ske genom förhandlingar i den 
upprättade förhandlingsgruppen för handelsprocedurer. Dessa artiklar avsåg, som 
nämndes tidigare, frågor om transiteringsfrihet, import- och exportprocedurer samt 
avgifter, och publicering av handelsregler.587 Även hjälp med tekniskt bistånd 
(Technical Assistance) samt kapacitetsuppbyggnad (Capacity Building) från 
internationella organisationer och de utvecklade länderna fanns medtaget i texten. 
Internationella organisationer med observatörsstatus och som kunde bidra 
framförallt i frågor om tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad, kom att sitta med 
på förhandlingsgruppens möten. Dessa var OECD, Världsbanken, UNCTAD, IMF 

                                                 
585 IP 6:2. 
586 WTO 2004, Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004 WT/L/579. 
587 GATT, 1947, artikel V, VIII och X. 
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och inte minst WCO – World Customs Organization.588 Världsbanken bidrog också 
med en support guide för utvecklingsländena.589 En annan organisation som spelade 
viss roll för att få upp frågan på WTO:s dagordning under Singaporemötet var ICC - 
International Chamber of Commerce som är en INGO som sedan 1920-talet har 
arbetat mot minskade handelshinder bland annat tillsammans med WCO. 
Organisationen har liksom Världsbanken och FN och utarbetat en mängd riktlinjer 
för bland annat god tullsed, elektronisk handel, minskat pappersarbete och 
utbildning av tulltjänstemän.590 Förhandlingsgruppen för handelsprocedurer höll sitt 
första möte i november 2004. Där deltog för svensk del en tjänsteman på UD-IH och 
inför mötet hade som vanligt en omfattande EU-koordinering ägt rum som vi strax 
ska titta närmare på. Vad som kommer att bli resultatet av förhandlingarna om 
förenklade handelsprocedurer, till exempel om de kommer att leda till ett avtal eller 
inte fanns det inga skrivningar eller beslut om då förhandlingarna inleddes, men det 
var det som Sverige hoppades på och skulle komma att arbeta för.  

Förhandlingsgruppen om handelsprocedurer leddes från och med hösten 2004 av 
den malaysiska ambassadören. När ordföranden skulle väljas fanns två kandidater på 
förslag varav en var intresserad av att driva frågorna framåt medan den andre, den 
sedermera tillsatte malaysiska representanten, kom från den grupp av länder som 
starkast opponerat sig mot Singaporefrågorna. Denna gruppering fanns inom Core-
group591 och bestod bland annat av Indonesien och Malaysia. Sverige var därför 
inledningsvis lite oroat för vad valet skulle få för konsekvenser, men menade sedan 
att det har visat sig att den malaysiske ordföranden varit mycket effektiv och skött 

                                                 
588 Att andra internationella organisationer har observatörsstatus i förhandlingsgruppen är ingen 
självklarhet. I gruppen för handel och miljö tilläts exempelvis inte FN-organet UNEP delta. Nanz, 
Patricia och Steffek, Jens 2005a, s.17. 
589 World Bank 2005, WTO Trade Facilitation Negotiations Support Guide.  
590 Staples Rankin, Brian 2002, ”Trade Facilitation: Imrpoving the Invisible Infrastructure” i 
Hoekman, Bernard M. , Mattoo, Aaditya och English, Philip (red.) 2002, Development, Trade and 
the WTO. A Handbook, Washington: EBRD/Världsbanken, s. 142. 
591 Inom WTO finns ett antal fasta grupperingar av länder som agerar gemensamt i förhandlingarna. 
Utöver EU finns bland annat The Quad där EU, Canada, USA och Japan ingår, Coloradorgruppen, 
Core-group, Cairns Group och LDC-länderna. (Least Developed Countries vilka på svenska brukar 
benämnas MUL – De minst utvecklade länderna) och beroende på sakfrågan och vilken kommitté 
som är aktiv är gruppernas samarbete olika framträdande. En del av grupperna är regionala allianser 
styrda av geografiskt läge och andra baseras snarare på ekonomiska förutsättningar. För en närmare 
beskrivning av dessa mer eller mindre formaliserade sammanslutningar se Croome, John 1995, 
Reshaping the World Trading System, A History of the Uruguay Round, Genève: World Trade 
Organization, s.165 eller Jawara, Fatoumaka och Kwa, Aileen 2003, s.22-24. 
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förhandlingarna bra. Det kan till och med vara så, menade en av de svenska 
tjänstemännen, att det vart fördelaktigt att välja någon som var negativt inställd 
eftersom det finns en väldigt tydlig kutym att inte driva nationella intressen som 
ordförande. På så vis hade ju en av de starka motståndarna neutraliserats.592 
Ordföranden fick stöd av WTO:s sekretariat och en ny ordförande ansågs vara mer 
beroende av deras hjälp, något som ibland, trots att WTO är en helt medlemsdriven 
organisation, betyder att sekretariatet kan ha ett visst inflytande över processen.  

Ja dom - sekretariatets personal – (författarens anmärkning) är oerhört 
duktiga och snabba med underlag och att visa en i rätt riktning, men sen 
om man ska se det som att de styr en eller inte är ju oklart. Men det kan 
jag ju säga att utan dom skulle det inte hända mycket i 
förhandlingsgrupperna och det är klart att i viss mån styr dom upp det.593 

Men nu när vi sett hur WTO:s egen organisering av frågorna sett ut är det dags att ta 
ett steg tillbaka och se vad de svenska aktörerna hade för sig under den generella 
samordningen inför möten i förhandlingsgrupperna. Vi ska även titta på hur 
handelsprocedurfrågan hanterades nationellt.   

Sverige i Stockholm, Bryssel och Genève   

Det är måndag förmiddag och telefonen började ringa direkt på morgonen på 
kontoret på UD där 133-samordnaren Helena594 just plockat upp pappren ur väskan 
från fredagens 133-möte. Den ena handläggaren efter den andra vill höra vad som 
hänt med just deras fråga. Vad sades om NAMA och hände det något nytt med 
tjänstedirektivet? Det är bara att sätta igång med att skriva sammanfattningen av 
diskussionerna på mötet och samtidigt börja förbereda så smått inför denna veckas 
fredagsmöte. Instruktionen ska skrivas och sakhandläggarna kontaktas. Dessutom 
måste Bryssel-kanalen uppdateras och kanske måste det ringas till någon på 
kommissionen för att få reda på läget i någon fråga om sakhandläggaren inte har 
någon egen bra kontakt att ringa. Det har varit en del prat bland medlemsstaternas 
representanter om att försöka ändra dagen för 133-möten.595 Eftersom det ligger på 

                                                 
592 IP 6:1. 
593 IP 6:1. 
594 Helena heter egentligen något annat och namnet används här för att på ett mer levande sätt 
illustrera arbetssituationen för en av tjänstemännen. 
595 IP 6:7 och deltagande observation på möte i förhandlingsgruppen om förenkling av 
handelsprocedurer 13-14 juni 2005, Genève, 13-14/6 2005.  
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fredagar tar det ju en hel del av familjetiden för de som bor i huvudstäderna och 
måste åka ner i princip varje vecka. ”Inte en chans att jag dessutom jobbar hemma 
eller utanför arbetstid” säger Helena. ”Det finns bara inte” säger hon bestämt. Under 
tisdagen och onsdagen skriver hon sedan ett utkast till instruktion – en så kallad 
instrux. Och på torsdagen hålls en videokonferens där UD-IH, Kommerskollegium, 
Brysselrepresentationen och Genèverepresentationen deltar. Fyra bilder syns på 
skärmen och trots den lite knackiga tekniken fungerar mötesformen bra.  Ibland, 
men inte så ofta finns även andra berörda Ibland, men inte så ofta finns även andra 
berörda departement med på inbjudan från UD. Det är i så fall oftast Jordbruks-, 
Finans- eller Justitiedepartementen.  

Det svenska arbetet med WTO-frågor var vid den här tiden indelat på tre arenor. 
Först den internationella med representationen i Genève och arbetet i alla de olika 
förhandlingsgrupper som WTO var indelat i – och däribland förstås den om 
förenkling av handelsprocedurer. Sedan den europeiska med representationen i 
Bryssel som bland annat bevakade 133-kommittén, och dessutom upprätthöll andra 
kontakter med kommissionen och försökte att hålla koll på det senaste som hänt i 
EU-kretsen. Och slutligen den nationella i Stockholm med UD-IH i centrum och där 
torsdagens videokonferens markerar slutet på veckans samordningsprocesser. Till 
den svenska arenan hörde även den politiska ledningen som när det gäller 
handelspolitiken inte befann sig på UD utan på Näringsdepartementet. Sverige har 
ingen handelsminister utan en näringsminister med ansvar även för utrikeshandel 
och handelspolitik.596 Under veckodragningarna för statssekreterare eller minister var 
det upp till varje enskild handläggare att signalera om det är något viktigt på gång i 
den egna frågan, men givet att WTO-förhandlingarna var en omfattande fråga och 
det bara fanns utrymme för att ta upp mer generella drag och ståndpunkter var det 
sällan en enskild sakfråga såsom handelsprocedurer behandlades särskilt 
ingående.597 Handelsprocedurfrågan tillhörde heller inte de frågor som var en 
stående punkt på kommitténs agenda.  Inför möten i EU:s ministerråd skedde 
dragningar i riksdagens EU-nämnd och ibland i näringsutskottet. Även om 
ledamöterna inte hade möjlighet att sätta sig in i enskilda sakfrågor fick ministern 

                                                 
596 I internationella frågor kallas ministern emellertid för Minister for Trade and Industry i 
handelspolitiska sammanhang och för enkelhetens skull används begreppet handelsminister. 
597 IP 6:2, IP 6:11. 
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alltid ett brett stöd av samtliga partier och UD-IH:s tjänstemän åtnjöt ett stort 
förtroende inför förhandlingarna. Såhär sa en av näringsutskottets ledamöter: 

Mitt intryck är att UD-IH är klart mycket proffsigare och klart mindre 
politiserat än vad resten av statförvaltningen är. Det kanske beror på att 
det under en så lång tid varit, jag ska inte säga icke politiskt, men en icke 
grälfråga. Snarare är det så att moderater och socialdemokratier sjungit 
frihandelns lov i samma tonart så att säga. Och det gör kanske också att 
man inte har diverse politiska tjänstemän som sitter där för att ägna sig åt 
politik istället för att göra sitt riktiga jobb så att säga.598 

Till Bryssel-arenan hörde sedan den svenska representationen och där fanns tidigare 
en svensk tjänsteman med uppgift att bevaka handelsfrågorna och att delta på 
ställföreträdarnivå i 133. Ungefär hälften av EU:s medlemsländer hade 
representanter i 133-kommittén stationerade i Bryssel så detta var en vanlig lösning 
bland annat för att kommittén möttes så ofta som varje vecka. Men när denna 
tjänsteman på representationen i Bryssel gick i pension under 2004 blev det ett glapp 
på ungefär tio månader innan någon ny tillsattes. Under den tiden var 
arbetsuppgifterna tillfälligt uppdelade på två andra personer. Dels på en annan 
tjänsteman på representationen som bevakade frågorna på plats, men eftersom denna 
tjänsteman redan hade många andra frågor att bevaka motsvarade det arbetet en 
ganska liten del av vad som tidigare gjorts. Dels på samordnaren på UD-IH, Helena 
som vi träffade nyss, som temporärt fick i uppgift att företräda Sverige i 133-
kommittén på ställföreträdarnivå.  

Innan Helena tillträdde gjordes detta av tjänstemannen med ansvar för dessa frågor 
på representationen i Bryssel. Beroende på frågan kunde även en enhetschef eller en 
förvaltningschef delta vid vissa tillfällen. Det ansågs finnas både för och nackdelar 
med lösningen att låta Stockholm delta på denna nivå. Fördelarna var att det på UD-
IH fanns ett stort nätverk med upparbetade kontakter på hemmaplan när den svenska 
positionen skulle beredas och instruktionen skrivas. Men en nackdel var att Sverige 
inte fanns på plats i Bryssel för att nätverka där. UD företräddes i 133 på titulärnivå 
av utrikesrådet. Den person som från och med april 2005 fick tjänsten i Bryssel var 
en tjänsteman som tidigare jobbat som nationell expert i kommissionen. Detta 
upplevdes av många som en mycket viktig resurs för Sverige tack vare det 
omfattande kontaktnät som man nu fått tillgång till och som sågs som en viktig del i 

                                                 
598 IP 6:16. 
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att kunna påverka. När den före detta nationella experten rekryterades till positionen 
på representationen i Bryssel höjdes dock vissa röster mot detta på UD. Då det var 
frågan om en ung, kvinnlig tjänsteman som dessutom inte var internt rekryterad från 
UD och inte kommit in på departementet via aspirantutbildningen, fanns det de som 
ansåg att det varit bättre att rekrytera en senior person med mer erfarenhet.599 Flera 
av de intervjuade påpekade att Sverige varit generellt dåligt på att ta hand om sina 
nationella experter och berättade flera historier om personer som känt styvmoderligt 
behandlade när de kommit hem. Som en av de intervjuade uttryckte sig så var 
attityden: 

Nu har du haft tur som har fått vara ute och göra en massa roliga saker, nu 
får du vara hemma här och göra tråkiga saker. Inte så att man velat ta till 
vara all information och kunskap som den här personen skaffat sig!600 

En annan tjänsteman formulerade sig på liknande sätt angående orsaken till att så få 
svenskar gav sig iväg: 

Du får i många fall mindre säker karriär här - på EU-kommissionen – 
(författarens anmärkning) än om du suttit på ambassaden i Madrid eller 
Chile eftersom då är du inne i systemet och det tror jag drar ner intresset 
för folk att hamna här. För om man inte känner att det är en 
befordringsväg hemma så tar man ju en risk.601 

I Genève jobbade utöver ambassadören tre stycken handläggare med WTO-frågor, 
och dessa täckte då tillsammans in samtliga förhandlingsgrupper i WTO (inklusive 
den om handelsprocedurer) samt även UNCTAD som är ett Genèvebaserat FN-
organ inom handelsområdet. Några av de praktikanter som fanns på plats från UD 
användes till att bevaka möten och föra anteckningar om vad som sades, däremot 
hade de inte möjlighet att föra Sveriges talan i några officiella sammanhang. Men då 
det som nyss beskrevs handlar om hundratals möten att bemanna som dessutom ofta 
pågår samtidigt ansågs det bra att kunna ta hjälp av denna extra resurs. Kontakterna 
mellan UD-IH och representationen var allmänt täta och då framförallt gentemot 
enskilda sakhandläggare. Fler än tre samtal om dagen ansåg tjänstemännen på 
representationen sig ha med sakhandläggare i Stockholm.602 I förhandlingsgruppen 
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för handelsprocedurer poängterades vikten av att göra sig känd och ”bli ett ansikte” 
för de övriga deltagarna varför det sågs som nödvändigt att vara på plats. Att prata 
med någon vid kaffeautomaten kan vara nog så viktigt eftersom det inte går att 
framföra avvikande åsikter inför kommissionen.603 De inblandade menade att det 
brukade ta ett par månader innan man själv var känd och kunde ta egna kontakter 
med andra delegater eller med WTO-sekretariatet eller kommissionen. Något som 
utgjorde ett litet problem i relation till det faktum att tjänstemän på UD flyttar runt 
relativt ofta och att tjänsterna på representationen ses som tillfälliga steg i karriären. 
Tjänstemännen uppmuntras att flytta ofta för att kunna göra karriär, men samtidigt 
krävs kontinuitet för att vara framgångsrik i förhandlingarna.604 En av tjänstemännen 
ifrågasatte huruvida det egentligen var lämpligt att UD alls hanterade EU-frågor 
givet att verksamheten där var uppbyggd för andra typer av organisationer. I EU-
arbetet där kommissionen var så central ansågs det krävas att tjänstemännen 
verkligen kunde sina saker för att de skulle kunna ha meningsfulla kontakter och 
utöva inflytande.605 Dels måste de kunna systemet så att de vet när och om det går att 
påverka kommissionen vilket tar tid att lära sig, dels måste de också kunna 
sakfrågan så bra att tjänstemannen på kommissionen inte direkt avfärdar 
argumenten.  

Man måste ha klart för sig att folk på kommissionen som är 
sakhandläggare, de har ett informationsövertag jämfört med 
sakhandläggare i Sverige. Känslan hos en enhetschef som ska möta en 
svensk enhetschef det är att han uppfattar den svenske enhetschefen lite 
som en halvpolitiker som inte kan frågan. Och då förlorar man i respekt 
eftersom det är en så kunskapsorienterad organisation (…). Om man ska 
lobba mot kommissionen måste det ske på varje handläggarnivå. 606 

Kommissionens sakkunskap och överblick över processen gjorde att dess företrädare 
hade ett stort övertag över de enskilda medlemsstaterna. Men viktigast var kanske att 
kommissionen hade en mycket högre kontinuitet bland de som jobbade med 
frågorna.  
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Men har man inte koll på processen här så kan kommissionen avvisa det 
rätt snabbt och säga att det här kan aldrig flyga. Utan man måste se till att 
det man säger har förankring.607 

Flera av tjänstemännen karaktäriserar språket som används som jargong eller 
fikonspråk men pekar på vikten av att använda etablerade begrepp för att visa att 
man vet vad man talar om. WTO är en oerhört komplex materia menade flera av de 
intervjuade och syftade då på förhandlingarnas historia i termer av paragrafer, 
tidigare tillämpningar och förslag.608 

Sverige i EU – en kulturkrock? 

Dessa tre noder i Stockholm, Bryssel och Genève hade när det gäller den 
övergripande samordningen mellan EU- och WTO-frågor en mycket nära kontakt. 
UD-IH höll så kallade strategimöten där deltagarna försökte att tala lite mer 
övergripande om hur arbetet skulle läggas upp. Under april månad 2005 hölls ett 
strategimöte på UD-IH där handläggare från representationerna i Bryssel och i 
Genève samt en svensk tjänsteman med anställning på DG Trade deltog. 
Tjänstemannen från DG Trade betraktade det emellertid som en tillfällighet att han 
fick delta.  

Men säg nu att cheferna skulle sluta och vi skulle byta folk. Då är jag inte 
alls säker på att jag skulle få vara med. Det var mer informellt än att det 
nu är bestämt att jag ska få sitta med på strategimötena en gång om året.609 

Framförallt handlade mötet om att fundera kring hur Sverige mer effektivt skulle 
kunna påverka förhandlingarna. De svenska organisationerna med ansvar för 
handelspolitiken ansågs stora och kompetenta, men vissa menade att dessa resurser 
inte utnyttjades rätt. Något måste vara fel om vi har såhär mycket resurser, men 
inget händer menade en tjänsteman som beskrev hur deltagarna resonerade inför 
strategimötet: 

Vi tittade på de andra länderna som har stort inflytande, vad gör dom? 
Och sedan har vi försökt kopiera deras sätt.610 
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Framförallt handlade det om att förstå hur kommissionen och i synnerhet DG Trade 
var uppbyggt. När och hur ska Sverige komma in? DG Trade ansågs vara en mycket 
hierarkisk organisation och det viktigaste sättet att påverka som de svenska 
tjänstemännen såg var att komma med inlagor och annan input utan att ”ta cred” för 
detta. Det vill säga ge input av olika slag till tjänstemän på kommissionen som sedan 
kunde presentera dessa för sina chefer som sina egna idéer. Officiellt var 
kommissionen inte särskilt intresserad av input från medlemsstaterna, men de har 
förstås idétorka som alla andra menade man på UD. Och framförallt var de då 
intresserade av input som de kan visa upp som sina egna produkter. En tjänsteman 
menade att DG Trade var en väldigt manlig organisation i meningen att det var ett 
hårt och tufft klimat av förhandlare som agerade enligt manliga normer och 
beteendemönster.  

Det är grabbigt och därmed också mycket svårt att driva de frågor som 
Sverige traditionellt är intresserade av som ju är de lite mjukare frågorna. 
Det finns inga kvinnliga chefer på några viktiga poster överhuvudtaget.611  

Såhär beskriver en annan tjänsteman sina erfarenheter från kommissionen: 

Om jag skulle bete mig såhär hemma skulle folk uppfatta mig som 
konfliktbenägen. Man säger rakt ut vad man tycker och förhandlar hårt 
men sedan är man vänner privat. Det förstår inte svenskar. Folk på DG 
Trade är utpräglade förhandlare.612 

Såhär säger en annan deltagare i WTO-arbetet: 

I WTO och de sammanhangen kastar man böcker och grälar öppet men 
man ser det inte som personligt. Efteråt är man vänner privat men i 
förhandlingarna är det konfrontation som gäller. Sverige kan inte skilja på 
privat och arbetsrelaterade gräl. I Sverige vill man att alla ska vara lugna 
och få prata men sen går man ut till kaffeautomaten och snackar skit.613 

En annan viktig bit som tjänstemännen lyfte fram i diskussioner kring inflytande och 
deltagande i 133-samordningen var politiska signaler. I 133-kommittén kunde ett 
enskilt medlemsland lätt bli överkört. Dels för att det bara var en rådgivande 
kommitté, dels för att det i det läget är en process som kommit ganska långt och de 
dokument som presenteras då redan är samberedda med andra generaldirektorat och 
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därför svårändrade. Men när den svenska handelsministern uttalar sig lyssnar förstås 
kommissionär Mandelson som en av de svenska tjänstemännen uttryckte sig. Såhär 
säger en av kommissionens tjänstemän om hur mycket det går att påverka det som 
diskuteras på 133-mötena: 

Utgångspunkten är att den är helt färdig. Kommissionen lägger inte fram 
några drafts. 614 

En uppfattning som delades av Kommerskollegium som menade att det inte är där 
den stora delen av arbetet med WTO ligger. Då frågorna hamnar på kommitténs 
dagordning ansåg de svenska tjänstemännen att det ofta är mycket som redan är 
fastslaget.615 Vill man påverka behövs därför en annan typ av aktivitet.  

Och har man då en handläggare här som är igång i ett ärende så då är det 
ingen överraskning att det kommer upp på 133 och det är det som 
samordningen handlar om mycket. Att ge stöd till att kolla vilka processer 
som vi behöver komma in i tidigare och försöka skjuta det här löpande 
från sig. För annars kan det vara lätt att man hamnar i att man jagar 
agendan.616 

Åsikterna om möjligheterna att påverka i 133 går emellertid lite isär. Och när det 
gäller frågor där Sverige betraktas som ledande, såsom i handelsprocedurfrågorna 
anser de flesta att möjligheterna till påverkan är större.  

Sverige är ett av de få länderna som lämnar synpunkter och man har varit 
intresserade och ofta fått gehör för ändringarna. Jag förväntar mig att man 
tar hänsyn till vad vi säger.617  

Att Sverige har en frihandelsvänlig inställning ansågs av de intervjuade spela en viss 
roll eftersom Sverige oftast befinner sig på kommissionens linje. Ett som är säkert 
var att det är tydligt att EU-medlemskapet är det som i huvudsak styr arbetet med 
handelspolitiken. Det är där Sverige talar och kan påverka.  

Man har sålt in idén till svenska folket att EU-medlemskapet inte innebär 
några förändringar. Men det stämmer inte. Allt har ändrats i 
förvaltningen. Det är EU som bestämmer och vi som springer efter. 618 
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Den exklusiva kompetensen ansågs vara orsaken till att kommissionens makt är så 
stor och att det finns en viss prägel av samarbetet på området. En annan av de 
intervjuade undrade varför det kallades för WTO-förhandlingar när det man 
egentligen sysslade med både inom EU och på den internationella arenan var 
lobbyverksamhet. Och att när man åkte till förhandlingsmöten var det inte för att 
presentera ståndpunkter utan för att utöva lobbyverksamhet i korridorerna utanför.  

När det gäller den interna organiseringen på UD uppfattades denna ibland inte vara 
den optimala. Trots att många aktörer ofta beskrev UD-IH som en mycket 
kompetent och effektiv organisation. Problemen bestod bland annat för att ansvaret 
för 133-kommittén delvis delegerats ner. Tidigare var enhetschefen på UD-IH som 
hade det högsta ansvaret för frågorna alltid med på samordningsmötena, men ibland 
leddes nu dessa istället av en tjänsteman som i praktiken endast ledde 
videokonferensen i meningen formellt arrangerade mötet, men som inte deltog i 
koordineringen. Det innebar att under vissa videokonferenser fanns inte ledningen 
på plats för att fånga upp det som sades i Bryssel och Genève och som skulle finnas 
med när UD-IH bildade sina positioner. Problemet ansågs ligga i att varje enskild 
sakhandläggare bara ser till sin egen fråga och inte kan förväntas ha koll på det 
övergripande och vilka prioriteringar som ska göras. Det ska även tilläggas att vid 
studiens början fanns inget utrikesråd tillsatt varför enhetschefen deltog i 133 på 
titulärnivå fram till dess att ett nytt utrikesråd tillsattes, vilket inträffade vid slutet av 
arbetet med studien. Att beskriva organiseringen av handelsfrågorna är med andra 
ord att beskriva något som tycks vara i ständig omvandling. Ytterligare ett problem 
med den interna organiseringen som en av tjänstemännen identifierade var att det 
inte alltid fanns underlag för de frågor Sverige ville driva. Det går inte att sitta på 
133-mötena och bara säga att man vill driva något, utan Sverige måste komma med 
konkreta förslag för hur detta ska gå till, menade samma tjänsteman.619 Dessa 
problem identifierades emellertid endast av de som arbetade med 
samordningsfrågorna och inte av de enskilda sakhandläggarna som arbetade just 
med handelsprocedurfrågan som studerats här.   
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UD och Kommerskollegium 

De problem som de intervjuade på departementsnivå definierade när det gällde 
organiseringen på hemmaplan handlade om att Kommerskollegium borde kunna 
komma in och göra mer än vad de gör idag. Det fanns, som nämndes nyss en 
uppfattning att Sverige borde kunna ta mer nytta av den kompetens som finns på 
myndigheten. Men situationen uppfattas lite olika av olika personer. Vissa menade 
dessutom att det inte alls var något problem. Att Kommerskollegium inte sa så 
mycket på videokonferenserna ansågs av vissa bero på att tjänstemännen redan gett 
sin input via sin sakhandläggare på UD som ansvarade för frågan. Tvärtom vore det 
ett problem om de pratade mer där eftersom det skulle betyda att den tidigare 
beredningsprocessen inte fungerat ordentligt.  

Relationen mellan Kommerskollegium och UD-IH var inte alltid konfliktfri och en 
tjänsteman beskrev det som en mycket nära vänskapsrelation med både mycket bråk 
och mycket kärlek. Dessutom ansågs EU-medlemskapet vara en viktig orsak till att 
organisationerna tvingades arbeta så nära varandra vilket även följande uttalande 
från en tjänsteman som tidigare arbetat på Kommerskollegium visar på: 

Jag satt på KK tidigare och har den erfarenheten att sitta på myndighet 
efter EU-medlemskapet och det tycker jag var en jobbig situation för den 
tidsram som självständigsjälvständigheten på något sätt kräver mellan 
myndighet och RK går inte när det finns en tredje part med som styr 
agendan.620 

Det var ett mycket nära samarbete på många områden där UD hade stor nytta av 
Kommerskollegiums kompetens men vilket ibland ledde till en otydlig 
rollfördelning. 

Men det gjorde ju att de geografiska enheterna inte hade nån 
handelspolitikkompetens vilket gjorde att Kommerskollegium hade en 
ganska stor roll och sögs in i UD-arbetet.  Så till slut gjorde det att jag 
hade faktiskt ett rum på UD och var där en dag i veckan. 
Kommerskollegium betalade min lön och UD betalade mina tjänsteresor. 
Jag skrev instruktion till mig själv som godkändes av chefen på UD inte 
av chefen på KK.621 
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De fnurror på tråden som fanns kring det internationella arbetet rörde just frågor om 
fördelningen av arbetsuppgifter. Några av de kommittéer inom EU som hanterade 
handelspolitik bemannades av personer från Kommerskollegium med uppdrag att 
representera Sverige. På UD fanns dock åsikten att detta inte varit ett korrekt sätt att 
hantera frågorna eftersom politiken då så att säga ”går baklänges”. En annan faktor 
nära kopplad till detta och som sågs som något som kunde försämra koherensen i det 
svenska agerandet var när experter från myndighetsnivån skickades ned till olika 
möten. Detta eftersom de måste kunna företräda en svensk position vilket för 
förhandlarna som är insatta inte är problematiskt men för någon som är helt ny kan 
detta vara något oklart.  Framförallt uppfattades det problematiskt för att 
Kommerskollegium till skillnad från UD inte är en samberedande myndighet och 
därför inte kan ha en lika god uppfattning om den svenska positionen som ska 
företrädas. Det fanns också en oro från departementshåll att tjänstemännen på 
Kommerskollegium skulle driva frihandelslinjen alldeles för hårt. Det fanns enligt 
några av de intervjuade på UD många unga och mycket drivna personer på 
Kommerskollegium som såg som sin uppgift att ge sig ut och missionera för 
frihandel och kanske inte riktigt uppfattade att det inte var läge för detta jämt.622 När 
det gäller handelsprocedurfrågan var emellertid relationen mellan 
Kommerskollegium och UD-IH mindre komplicerad, men vi återkommer strax till 
detta. 

Detta speglades bland annat i att den svenska positionen enligt UD måste 
inkorporera det politiskt prioriterade utvecklingsmålet samtidigt som en tjänsteman 
på Kommerskollegium refererade till interna diskussioner på myndigheten där vissa 
ifrågasatte huruvida det svenska intresset någonsin skulle kunna sägas vara 
utvecklingsfrågor då detta snarare är utvecklingsländernas intressen.623 Dessutom 
menade en av tjänstemännen att det kunde finnas en bristande förståelse hos andra 
aktörer i de internationella sammanhangen för att det Kommerskollegium säger är 
inte detsamma som det som Sverige säger.  

Kommer man med en utredning eller en bok tryckt i Sverige är det 
Sveriges position. Ingen fattar att Kommerskollegium är något annat.624 
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Till Sida rådde inte en lika nära relation, bland annat för att myndigheten låg under 
en annan enhet på UD, nämligen enheten för global utveckling. En tjänsteman 
beskrev Sida som ”en helt annan spelare” med ambitioner, arbetssätt och idéer som 
skiljer sig väsentligt från de andra organisationerna som sysslade med 
handelspolitiska frågor.625 Framöver trodde man dock på departementet att 
kontakterna skulle öka eftersom det kommer att bli Sidas uppgift att implementera 
de delar av det eventuella avtalet om handelsprocedurer som rör det tekniska 
biståndet. Dessutom skulle frågan om vem som i framtiden skulle förfoga över det 
tekniska biståndet som då Sida och UD-IH gemensamt fördelade till internationella 
organisationer lösas. Efter redogörelsen för hur deltagarna uppfattar den nationella 
samordningen mer generellt ska vi nu återgå till berättelsen om 
handelsprocedurförhandlingarna. 

6.4 Förhandlingsgruppen träffas under våren 2005 

EU-koordinering inför förhandlingsgruppsmöten 

Arbetet i förhandlingsgruppen om förenklade handelsprocedurer kom egentligen inte 
igång på allvar förrän i februari 2005 när förslag började läggas.626 Flera av 
medlemsländerna och däribland EU lämnade in skriftliga inlagor som diskuterades 
på mötena som ägde rum ungefär 1-2 dagar i månaden. Utöver detta hade EU-
kommissionen bilaterala med medlemsländerna och medlemsländerna hade träffats i 
olika like-minded konstellationer och under förhandlignsgruppsmötena, så alla 
medverkande i EU-kretsen hunnit lära känna varandra ganska väl även om mötena i 
WTO:s förhandlingsgrupp inte varit så många. Det ansågs relativt lätt att diskutera 
kring frågorna och det fanns gemensamma begrepp och referensramar utvecklade då 
frågorna behandlats under lång tid inom andra fora än WTO. FN har exempelvis 
riktlinjer kring olika typer av förenklande åtgärder och redan på 60-talet behandlades 
frågor relaterade till handelsprocedurer där, bland annat på svenskt initiativ. Därefter 
kom frågorna med inom GATT och sedermera WTO. Under den tiden var dock 
problemet att de fattigare länderna inte direkt ansågs sig kunna prioritera denna 

                                                 
625 IP 6:4. 
626 Redan 1997 inleddes diskussioner om förenkling av handelsprocedurer men då skedde dessa i 
TNC – Trade Negotiations Committee, som är den övergripande förhandlingsgruppen. 
Diskussionerna handlade då främst om informationsutbyte och lösare samtal kring GATT-avtalets 
paragrafer V, VIII och X som berörde frågorna. 
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fråga eller ens ha resurser att sätta sig in i vad den handlade om.627 Inför möten i 
förhandlingsgruppen om handelsprocedurer i Genève möttes vid några tillfällen en 
expertgrupp där en tjänsteman från UD-IH deltog för Sveriges räkning. Det 
expertmöte som hölls i april månad ansågs av den svenska deltagaren inte som 
speciellt lyckat. Vid det tillfället hade kommissionen presenterat en färdig text och 
undrade hur medlemmarna ställde sig till denna och mottagandet blev inte särskilt 
positivt. Det var inte nödvändigtvis så att mötesdeltagarna tyckte att förslaget i sig 
var dåligt, men om man som expert blir nedkallad förväntar man sig kanske en 
annan typ av diskussion menade en av de intervjuade.628 Det var sedan tveksamt om 
det skulle hållas några fler expertmöten av detta slag. Från svenskt håll ansågs det 
vara en mycket svår uppgift för kommissionen att kliva in i en grupp av experter på 
området som företräder så många olika intressen och där det kan vara lätt att trampa 
någon på tårna.629  

Inför varje möte i handelsprocuedurgruppen skedde EU-koordinering på plats. På 
EU-koordineringen samt i själva förhandlingsgruppen för handelsprocedurer deltog 
från svenskt håll, utöver den tidigare omnämnda sakhandläggaren från UD-IH, oftast 
tjänstemän från Kommerskollegium och ibland Tullverket med. På så vis kunde 
tjänstemannen från representationen i Genève som arbetade med denna fråga och en 
mängd andra sakfrågor avlastas. Eftersom de två tjänstemän som arbetade med dessa 
frågor på Kommerskollegium både var juniora och nya på området var tanken med 
att låta dessa följa med snarare att de skulle lära sig frågorna och sätta sig in i arbetet 
än att Kommerskollegium skulle bidra med teknisk expertis under mötena.630 
Tjänstemannen på UD-IH som ansvarade för frågorna hade däremot en gedigen 
erfarenhet av arbete med handelsprocedurer, dels från en tidigare tjänst på 
Kommerskollegium, dels från arbetet på UD, men även från att ha arbetat med 
samma typ av frågor inom näringslivsorganisationer. Därför var det i det i här fallet 
snarast så att sakkunskapen fanns på departementet och inte på myndighetsnivån, det 
vill säga tvärtemot hur det ser ut i vanliga fall. Även tjänstemannen på 
representationen i Genève som arbetade med frågorna upplevde att den expertis och 
erfarenhet som fanns på UD-IH var något de kunde stödja sig på. I 
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handelsprocedurfrågan ägde kontakterna mellan UD-IH och representationen i 
Genève framförallt rum inför planerade event såsom då Sverige arrangerade en 
gemensam lunch med like-mindedgruppen eller andra aktiviteter som krävde mer 
resurser och kontakter. I övrigt sköttes de informella kontakterna med kommissionen 
och andra delegationer i första hand via tjänstemannen på UD-IH som hade ett väl 
upparbetat kontaktnät. 

Maj-mötet 

Under april månad färdigställde Kommerskollegium en utredning om hur ett 
modellavtal skulle kunna se ut på handelsprocedurområdet. Uppdraget fanns med i 
myndighetens utredningslista, men det visade sig sedan att det egentligen mer var 
frågan om att bidra med förhandlingsunderlag än att göra en objektiv utredning. 
Liknande situationer hade därför lett till viss diskussion på myndigheten rörande hur 
ärenden som dessa formellt borde hanterats.631 Så småningom blev texten till en 
inlaga till kommissionen efter att först ha diskuterats med övriga medlemsstater.  

Den 2 - 4 maj hölls sedan ett möte i förhandlingsgruppen i WTO och inför detta 
bestämdes sig Sverige för att försöka kalla samman några länder till en gemensam 
lunch för att diskutera under lite mer informella former. UD-IH:s handläggare och 
ansvarig handläggare på representationen i Genève planerade tillsammans mötet och 
diskuterade kring vilka som skulle bjudas in och vem som skulle ta kontakter. Under 
luncher som denna menade tjänstemännen att man på ett bra sätt kunde presentera 
till exempel Kommerskollegiums rapporter. Dock ansågs det väldigt viktigt att inte 
presentera texter som svenska positioner eller svenska inlagor utan som 
diskussionsunderlag från en expertorganisation. På den här aktuella lunchen 
presenterades Kommerskollegiums utredning som mottogs väl av de övriga 
deltagarna. Efter att ha fått input från de övriga i like-minded kretsen gjorde Sverige 
sedan ett inspel till kommissionen i form av ett papper. Kommissionen var inte 
inbjuden till lunchen och det är kommissionen som har ensam förslagsrätt, men 
organisationen tar ofta emot olika typer av inspel från medlemsländerna. 

Utöver detta lunchmöte som Sverige tog initiativ till fanns det olika konstellationer 
av like-mindedgrupper som Sverige ingick i och hade regelbundna kontakter med. 
Sverige samarbetade främst inom EU-kretsen som ju per definition var den svenska 
alliansen men inom den gruppen arbetade Nederländerna och de nordiska länderna 

                                                 
631 IP 6:8. 
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samt Storbritannien gemensamt med frågorna. Dessutom hade Sverige kontakter 
med andra grupper och då framförallt Coloradogruppen. Bland WTO:s 
medlemsländer som Sverige hade gemensamma intressen med ingick således andra 
länder än EU-medlemsländerna och de svenska tjänstemännen försökte att nätverka 
och upprätthålla kontakter med dessa, speciellt inför att Sverige skulle lämna en 
inlaga till kommissionen eller någon annan typ av inspel. Kontakterna med de 
nordiska länderna och då framförallt Norge var täta. Det berodde framförallt på att 
Norge numera var det enda nordiska land som kunde tala med egen röst i 
förhandlingsgruppen. Sverige kunde förse Norge, men också andra länder såsom 
utvecklingsländer med argument och idéer som Sverige inte fått gehör för i EU-
kretsen och hos kommissionen. Detta krävde dock diskretion och diplomatisk 
skicklighet eftersom kommissionen var noga med att medlemsstaterna inte fick driva 
egna frågor utan att EU måste stå helt enigt i och med att det handlade om 
gemenskapskompetens. Men låt oss nu se efter vad som hände under själva mötena i 
förhandlingsgruppen.  

Juni-mötet  

En blixt tecknar sig mot himlen och försvinner ner i gatan några hundra meter längre 
fram samtidigt som dånet av åskan får flera av EU-delegaterna som är på väg till 
”blue box”632 för att koordinera sig inför mötet i förhandlingsgruppen om Trade 
Facilitation att hoppa högt. En bomb! Tänker någon. En gasläcka! Tänker någon 
annan och skyndar sig genom ösregnet till koordineringen som strax ska äga rum, 
och där dagens isbrytande samtalsämne tveklöst kommer att vara vädret och 
blixtnedslaget. In i hissen tränger sig en ung kvinna som ser ut att vara i 25-årsåldern 
med orangea glasögonbågar och matchande kappa. Det är ordförandelandets 
representant. Två betydligt mer seniora män i gråa kostymer tar efter hennes 
inledande välkomstord över mötet och leder detta. Det är kommissionens 
representanter. Under koordineringen av medlemsstaternas positioner talar sedan 
ingen annan än kommissionen. Det är dock vanligare att medlemsstaternas 
representanter ställer frågor till kommissionen och eller ger kommentarer under 
mötena.  Kommissionens representanter är båda britter och talar engelska under 

                                                 
632 På jordbrukssidan är frågorna indelade i black, blue och green box beroende på vilken 
kompetens som gäller och smeknamnet blue box som används om ministerrådets lokaler i Genève 
anspelar på detta samt på att huset är stort blått och fyrkantigt. Tidigare möttes medlemmarna i ett 
stort betongkomplex som kallades EU:s bunker. 
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mötet och utöver att meddela vilka länder som kommissionen kommer att ha 
bilaterala möten de närmaste dagarna informerar kommissionen om vad den anser 
att medlemsstaterna ska säga i sina egna bilaterala kontakter.  

Några av de mindre medlemsländerna som Malta och Lettland har inga 
representanter på plats vid det stora bordet som står i en cirkel som är så vid att man 
inte kan se ansiktsuttrycken på de som sitter mittemot. Det finns inga tolkar 
närvarande i glasburarna som finns längs ena väggen och alla som talar på mötet gör 
det på engelska. Detsamma gäller den grupp av länder som innan mötet startar 
samlas kring den svenska delegationen för att prata om åskan och om vad som 
kommer att hända i förhandlingsgruppen under de två dagarna. Alla har de läst 
Turkiets inlaga633 till gruppen och tycker att den är mycket bra. Frankrikes och 
Spaniens delegater småpratar dock lite sinsemellan om vädret på franska. När mötet 
är över återsamlas den lilla gruppen av like-mindedländer bestående av Sverige, 
Storbritannien, Nederländerna och efter en stund även Finland på ett hörn. 
Diskussionen som fanns innan mötet startade återupptas. Den handlar om det faktum 
att kommissionen skickat ut ett åtta sidor långt dokument för kommentarer alldeles 
innan mötet som folk därför knappt hunnit titta på. ”Men EU:s inlaga till 
förhandlingsgruppen som ska läggass nu blev betydligt bättre strukturerat efter att du 
pratat med kommissionen”, säger en av de svenska delegaterna och petar den 
brittiska delegaten menande i sidan. Hon skrattar till och svarar: ”- Jo där lyckades 
jag komma in och styra upp det!”  

Delegaterna tar sig sedan med buss eller till fots ned till WTO:s lokaler medan 
regnet fortsätter att ösa ned. Trots att vattnet forsar längs trottoaren är det ingen som 
föreslår att man istället ska ta en taxi. När ordföranden i förhandlingsgruppen öppnar 
mötet talar även han engelska och ungefär 80% av alla inlägg sker på engelska och 
resten på spanska förutom ett fåtal inlägg av Schweiz som görs på franska.634 
Ordföranden inleder mötet med att be alla som gjort skriftliga förlagor till sina 
inlägg eller som kan skriva ned vad de sagt efter mötet att lämna dessa texter till 
tolkarna för översättning. Vid EU:s bord sitter kommissionens representanter som 
för EU:s talan och därefter medlemsländerna vid sina respektive skyltar. Ett stort 
antal stolar gapar dock tomma. Bredvid kommissionen sitter ordförandelandets 

                                                 
633 WTO, 2005b, Reflections on current proposals and some new proposals to improve GATT 
Articles, VIII and X, Proposal by Turkey, TN/TF/W/45. 
634 WTO har tre officiella språk vilka är engelska, franska och spanska. 
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representant men däremellan gapar ett antal stolar tomma fram till de övriga 
medlemsländerna. Under mötet kommer OECD:s, Världsbanken och WCO:s 
representanter fram och småpratar med den svenska delegationen. Det handlar dels 
om en tillställning som Sverige tänkt ordna för att diskutera tekniskt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad dels om några seminarier Sverige hjälpt till att finansiera. 
Den svenska delegationen består av en tjänsteman från Kommerskollegium, vi kan 
kalla henne Jenny och en från UD-IH, Marianne. Marianne småpratar och skämtar 
ledigt med observatörsorganisationernas representanter medan några av de övriga 
EU-medlemsländernas delegater sneglar nyfiket åt deras håll. Merparten av de andra 
intervjuade påpekar också att det har stor betydelse för frågan att Sveriges delegat är 
”en i gänget” och har förtroende i gruppen. Efter en stund kommer en av de svenska 
tjänstemännen från representationen in och tillsammans med Marianne diskuterar 
hon lågmält om de planerade informella mötena. Efter en stund försvinner de ut i 
korridoren för att inte störa de övriga. Det pågår flera liknande samtal runt omkring i 
salen under det att mötet pågår. När Marianne kommer tillbaka viskar hon lågmält 
till Jenny om vad som bestämts och ber henne att berätta om det sagts något 
spännande medan hon var borta. ”Har de sagt något om technical assistance än?” 
”Nä, men USA gjorde ett inlägg nyss” svarar Jenny som antecknat lite. ”Fick dom 
något sagt den här gången? Nu måste man ju snart komma igång med lite mer 
substansförhandlingar och inte bara säga att vi kommit bra överens.” ”Har några av 
LDC-länderna sagt något?” Under en paus frågar jag Jenny om det alltid är så jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i arbetsgrupperna. Jag har också noterat att när 
det gäller fördelningen av ordet i salen är det relativt många kvinnor som talar. 
Jenny gissar dock att det beror på sakfrågan. ”När det gäller tyngre frågor som 
jordbruk är det bara äldre män med pondus som sitter i den förhandlingsgruppen 
skulle jag tro”, säger hon. 

Strax därefter talar Zambia å de minst utvecklade ländernas vägnar. Övriga länder 
ser ut att lyssna uppmärksamt då de tycks medvetna om att det är nödvändigt att 
dessa länder känner att frågorna är angelägna och känner att deras synpunkter 
kommer upp till diskussion, eftersom det framförallt är i just utvecklingsländerna 
som de största anpassningarna måste göras. Större länder som Indien och USA gör 
en del generella uttalanden, men inga tydliga ställningstaganden om vad de 
egentligen vill, något som irriterar flera av EU-medlemsländerna som ironiserar över 
uttalandena. Utöver inläggen om de tre GATT-artiklarna diskuteras även inlägg om 
tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad som var centrala frågor för Sverige. 
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Under våren hade ett seminarium hållits på Jamaica där resultat och idéer 
presenterades från tidigare arbete. Seminariet anordnades av Världsbanken som 
dock tagit hjälp för att finansiera verksamheten.  

Och som en händelse var det Sverige som finansierade detta. *skratt* Vi 
betalar tre sådana seminarier från svensk sida.635 

Pro-organisationer636 och olika sätt att involvera privata och statliga aktörer och 
initiera samarbeten mellan dessa sågs av Sverige som en förutsättning för att de 
fattigare länderna skulle kunna få ordning på sina handelsprocedurer. Idéer om detta 
ansågs därför viktiga att sprida. Den typ av förtroende som fanns i Sverige mellan 
statliga och privata aktörer saknades ofta i länder med mindre stabila politiska 
system, menade de intervjuade.637 Under mötet diskuterades olika sätt att öka 
informationen till företag genom att ha ett ”single window” – det vill säga endast en 
ingång till de statliga organisationerna vilken skulle innehålla nödvändig 
information på ett och samma ställe. Förslag lades också på hur olika databaser 
skulle kunna etableras och exempel på fungerande pro-organisationer diskuterades. 
EU lämnade också en inlaga om tekniskt bistånd. 

Mötets andra dag 

Sverige förberedde sig på ytterligare ett sätt inför junimötet genom att kommentera 
den inlaga som Norge kom med om ”best practice” inom området gränssamarbete 
där det nordiska samarbetet vid den gemensamma gränsen beskrevs. Även Finland 
gavs möjlighet att ge synpunkter på dokumentet. Avsikten var att visa hur sådana 
frågor skulle kunna lösas och öppna upp för en diskussion i gruppen om detta.638 
Reaktionerna under mötet uppfattades av den norska och svenska delegationen som 

                                                 
635 IP 6:2. 
636 SWEPRO är en svensk pro-organisation som ska underlätta kontakter mellan statliga och privata 
aktörer på handelsområdet, och detta är en typ av organisation som FN rekommenderar att alla 
länder etablerar. Men SWEPRO fanns på plats redan innan FN:s riktlinjer utfärdades. 
Organisationens uppgifter är att främja kontakter mellan statliga och privata aktörer inom 
handelsprocedurområdet, samt att aktivt delta i arbetet med att förenkla och effektivisera 
internationella handelsprocedurer både nationellt, men även inom ramen för centrala internationella 
organisationer så som EU, WTO, OECD och FN. www.swepro.org senast besökt 24/11- 2005. 
637 IP 6:2, 6:10. 
638 WTO 2005a, Communication from Norway, Border Agency Cooperation - Customs Border 
Cooperation Between Norway, Sweden and Finland, TN/TF/W/48.  
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mycket positiva och många länder gjorde inlägg och kommentarer samt ställde 
frågor under mötet.639  

Under junimötets andra dag bytte ordföranden över till ”informal mode” för att 
sessionen skulle bli mer interaktiv. Att mötet hålls i informell session innebär att 
inga mötesanteckningar görs av sekretariatet eller publiceras i efterhand. Syftet var 
att få till stånd en mer öppen dialog om tekniskt bistånd och stöd för 
kapacitetsuppbyggnad som skulle behandlas och se till att fler länder skulle känna 
sig hågade att tala. Normalt måste de internationella observatörsorganisationerna 
lämna rummet när mötet övergår till informell session. Men eftersom sekretariatet 
och ordföranden var angelägna om att höra organisationernas syn på frågan eftersom 
de kommer att vara delaktiga i implementeringen ordnades detta ändå. Ingen 
informerades om den informella sessionen i förväg och bytet gjordes mitt i en 
session eftersom observatörsorganisationerna annars inte skulle ha inbjudits till den 
andra dagens möte enligt regelverket. Ordföranden tillfrågade dock hela gruppen om 
det gick bra att organisationerna stannade kvar och ingen motsatte sig detta. I 
regeringens skrivelse angående den svenska politiken i WTO:s Doha-runda som 
kom i oktober 2005 där det verifierades att regeringen även fortsättningsvis 
prioriterade handelsprocedurfrågan meddelades att Sverige avsåg att även framöver 
bidra ekonomiskt till Världsbanken, WCO, UNCTAD och OECD vilka bland annat 
använder sina medel till förhandlingsstöd till utvecklingsländerna.640 Huruvida dessa 
organisationer har något inflytande över handelspolitiken var inte lika självklart som 
när de intervjuade talade om WTO:s roll. Vi såg även hur den svenska Genève-
represenatationen ofta prioriterade bort UNCTAD-möten till förmån till WTO-
möten. Men utöver att en del av förarbetet till frågan om handelsprocedurer samt 
finansieringen av genomförandet delvis skulle komma att ligga inom dessa andra 
internationella organisationers verksamhetsområden, fanns det andra skäl som 
gjorde att de kunde vara viktiga för WTO-arbetet. Såhär sa till exempel en av de 
intervjuade: 

Det finns många som lite föraktfullt säger att UNCTAD är värdelöst och 
FNs roll är noll. Men jag tror ändå att framförallt eftersom det blev ett så 

                                                 
639 Personlig kommunikation med Norges delegation samt deltagande observation i 
förhandlingsgruppen om förenkling av handelsprocedurer 13/6-2005 till och med 14/6 - 2005. 
640 Utrikesdepartementet 2005b, Ökad välfärd och global utveckling – svensk handelspolitik i 
WTO:s Doharunda, Skr 2005/06:9  s. 34f. 



Kapitel 6 

 

234 

bittert avslut i Cancún, och egentligen i Seattle också, så har nog ändå 
UNCTAD varit viktigt för att töa upp lite försiktigt det hela. 641 

UNCTAD kunde utgöra ett fora där rika och fattiga länder kunde mötas under 
mindre politiskt avgörande former och samma person menade även att många LDC-
länder tenderade att känna sig mer trygga i FN-sammanhang för att FN på ett 
tydligare sätt stod så att säga på deras sida. 

I julipaketet stipulerades att förhandlingsgruppen skulle nå fram till en första 
position (progress report) om läget i gruppen och hur arbetet gått. Junimötet kom att 
bli det sista mötet innan leveransen av lägesrapporten till Trade Negotiations 
Committees - den övergripande förhandlingsgruppen under vilken de olika 
sakfrågorna organiserades, inför Hongkong-mötet. Egentligen skulle ett möte i juli 
varit det sista, men eftersom detta möte var schemalagt efter TNCs månadsmöte blev 
det junimötets resultat som skulle komma att inkorporeras i lägesrapporten. 
Eftersom det var oklart vad som skulle finnas med i lägesrapporten blev detta något 
som ordföranden i gruppen tillsammans med medlemsstaterna var tvungen att 
avgöra. Det fick dock inte vara något som var för långtgående eftersom alla frågor i 
rundan var tvungna att anpassa sig till jordbruksfrågorna. Det innebar i korthet att 
jordbruksfrågorna var tvungna att ta ledningen och gå före. Övriga frågor skulle 
sedan kunna användas för att skapa kompromisser så att de som varit tvungna att 
göra stora eftergifter på jordbrukssidan kunde känna att det fanns möjligheter till 
kompensation. Det fanns alltså en koppling mellan olika sakfrågor som inte berodde 
direkt på frågornas karaktär utan snarare på det faktum att de alla av politiska skäl 
måste ungefär samma takt i en förhandlingsrunda. Därför handlade arbetet i 
förhandlingsgruppen en del om att snegla på andra viktiga förhandlingsgrupper och 
då framförallt jordbruk men också NAMA642  där det fanns vissa frågor som flyttade 
mellan de olika förhandlingsgrupperna och där kopplingen med andra ord var 
sakfrågemässig och inte bara handlade om förhandlingsstrategier.   

                                                 
641 IP 6:16. 
642 Den katalog med notifieringar av handelshinder som sammanställts blev överflyttad till 
handelsprocedurgruppen för att lösas ut där och var ett exempel på hur kopplingarna mellan olika 
sakfrågor påverkade förhandlingsgruppernas arbete och komplicerade förutsägbarheten. Notifiering 
av ett handelshinder innebär att ett hinder av något slag som stör tillträdet till en marknad. 
Exempelvis kan det vara att tullinspektörer vid en viss gränspassage inte tillämpar gällande 
regelverk som rapporterats.   
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Sekretariatets andra roll utöver att stödja ordförandeskapet var att skriva 
sammanställningar av inlagor och mötesanteckningar. Efter det att alla länder 
lämnade inlagor om de tre artiklarna gjordes därför en compilation eller 
sammanställning där sekretariatet tog fram överlappningar och skillnader mellan 
inläggen för att underlätta förhandlingsarbetet som sedan skulle ta vid.643 Några 
tänkbara resultat av de förhandlingar som studerats var att bara göra en 
sammanställning av de förslag som fanns på bordet, det vill säga den compilation 
som sekretariatet satte samman, eller ett första utkast till en gemensam text, eller ett 
avtal eller till och med ingenting alls. I anslutning till junimötet höll ordföranden 
möten med EU-kommissionen, Coloradorgruppen, Zambia och andra viktiga 
grupperingar och länder för att diskutera hur han såg på vad som skulle finnas med i 
deras first approximation. Under EU-samordningen inför mötet meddelade 
kommissionen att den avsåg att rekommendera ordföranden att säga att man kommit 
bra överens i gruppen, att det inte fanns någon tydlig nord-syduppdelning. De 
svenska delegaterna undrade dock lite vad som menades med att ha kommit bra 
överens när länderna knappt inlett förhandlingarna eller diskuterat huruvida 
slutprodukten skulle vara ett avtal eller inte. De flesta länder verkade dock luta mot 
att ett just ett avtal skulle komma att bli slutprodukten även om det inte alltid sades 
explicit under mötena.644 Ordföranden i förhandlingsgruppen höll en slutplädering 
under junimötet som innehöll en beskrivning av vad hans reflektioner kring 
förhandlingarna skulle innehålla. Framförallt framhölls att diskussionerna varit bra 
och att många förlag lagts från såväl de minst utvecklade länderna som från i-länder 
och att många förslag gjorts gemensamt. Det fanns även en överlappning mellan de 
olika förslag som lagts vilket tydde på att det utbildats en viss konsensus kring 
frågorna.  

Och vad händer sedan? 

Några dagar efter junimötet i Genève talade kommissionären för handelsfrågor, 
Peter Mandelson på ett seminarium arrangerat i Bryssel av European Policy 

                                                 
643 WTO 2005g, Negotiating Group on Trade Facilitation - Clarification and Improvement of GATT 
Articles V, VIII and X - Proposals Made by WTO Members - Compilation by the Secretariat, 
TN/TF/W/43/. Denna compilation reviderades sedan ett fleratal gånger.  
644 Personlig kommunikation Norges, Sveriges, Storbritanniens delegationer samt sekretariatet. 



Kapitel 6 

 

236 

Centre.645 Där deltog bland andra representanter från Svenskt Näringsliv, UD och 
flera svenska företag. Övriga deltagare kom från motsvarande organisationer och 
positioner i andra WTO-länder. Temat för mötet var fortsättningen på Doha-agendan 
och Mandelson uttalade starka förhoppningar om att EU skulle kunna göra ett stort 
bidrag till att förbättra utvecklingsländernas situation men att det skulle krävas att 
även andra i-länder gjorde eftergifter.646 Kommissionären menade att han var orolig 
för att världens länder inte skulle ta tillfället i akt och komma överens i detta 
historiska window of opportunity med skuldavskrivningar, G8-möte och WTO:s 
ministerkonferens under ett och samma år. Även handelsprocedurfrågan nämndes 
som en viktig del av EU:s prioriteringar. De få delegater som deltog från LDC-
länderna ställde emellertid endast frågor om jordbruket. 

Under juli månad fanns ytterligare ett möte i vår förhandlingsgrupp inplanerat, men 
för hösten fanns vid den här tidpunkten ännu inga bokade möten. Det betydde att 
tjänstemännen inte visste vilken typ av förhandlingar som skulle äga rum fram till 
Hongkong. Hur dessa skulle vara organiserade och vem som skulle få delta var 
fortfarande oklart trots att många länders förslag lagts på bordet. Normalt brukade 
WTO organisera förhandlingar i mindre grupper om olika frågor – en metod som 
dock riskerar att leda till konflikter.647 Vilket berodde bland annat på att vissa kan 
känna sig utestängda och att det är svårt att förutse hur besluten fattas. Ordföranden 
ansträngde sig emellertid för att inte dela upp gruppen i mindre delar för att undvika 
denna typ av irritationsmoment, och gruppen möttes ytterligare ett antal gånger 
under hösten. Inför Hongkong-mötet levererades en längre text till 
ministerdeklarationen. Förhandlingsgruppens bidrag till ministerdeklarationstext 
innehöll en beskrivning av de framsteg som gjorts rörande de tre GATT-artiklarna. 
Olika förslag på förbättringar togs också upp kortfattat. Förhandlingsgruppens 
bidrag innehöll även ett arbetsprogram för den närmsta tiden efter Hongkong. Den 
text som blev resultatet av ministermötet i Hongkong innehöll ett avsnitt om 
förenklade handelsprocedurer där det positiva samarbetsklimatet med utbyt av goda 
exempel och erfarenheter, fokus på tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad och 
en ökad kännedom om handelsprocedurers betydelse betonades. Medlemmarna 
uppmanades att fortsätta med erfarenhetsutbytet och de mer utvecklade länderna 

                                                 
645 European Policy Center – EPC, är en NGO som kallar sig think-tank med ambitionen att få den 
europeiska integrationen att fungera. http://www.theepc.be senast besökt 17/11-2005. 
646 Deltagande observation EPC-möte med Peter Mandelson, Bryssel, 15/6-2005. 
647 IP 6:2. 
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uppmanades att fullfölja med kapacitetsuppbyggnad i de mindre och minst 
utvecklade länderna. Relevanta internationella organisationer ansågs fortfarande 
nödvändiga av samma anledning och ombads fortsätta sitt stöd för medlemmarna. 
För att hinna fullgöra gruppens mandat ansågs det viktigt att så snart som möjligt 
efter ministermötet påbörja mer fokuserade och textbaserade förhandlingar och i 
ministerdeklarationen ges ett antal förslag till förbättringar av de tre aktuella 
artiklarna som på en övergripande nivå ska utgöra grunden för arbetet när arbetet 
återupptas.648 Gruppens bidrag blev vid mötets slut en del av ministerdeklarationen. 

Fram till Hongkong hade förhandlingsgruppen mötts elva gånger och över 100 
medlemsländer hade lämnat skriftliga eller muntliga bidrag till arbetet och även flera 
av de minst utvecklade länderna fanns med bland dessa. Vad som skulle hända i 
Hongkong var när undersökningen genomfördes öppet. Kanske skulle det inte bli 
något alls av den anledningen att ingen uppgörelse skulle kunna nås, men även vid 
en sådan utgång var alla de svenska deltagarna övertygade om att förhandlingarna i 
handelsprocedurfrågan skulle komma att fortsätta i alla fall.  

Epilog – Hongkong 

Under hösten blev situationen allt mer orolig inför Hongkong-mötet och inom EU 
var jordbruksfrågorna den stora stötestenen. EU betraktades i detta skede som en av 
”problemaktörerna” som riskerade att stjälpa Hongkong-mötet, men en av de 
intervjuade menade att det egentligen var minst lika mycket USA:s fel som inte 
heller var villigt att göra några eftergifter.649 Men USA har å andra sidan bättre 
lobbyister eller är bättre på att marknadsföra sig så att landet framstår som 
kompromissvilligt även om så inte är fallet. Det inrikespolitiska klimatet i USA 
ansågs av flera av de svenska representanterna försvåra eftergifter på viktiga 
områden och att istället skylla på EU var ett sätt att slippa ta ansvar för detta. Utöver 
jordbruksfrågorna var tjänster och livsmedelsbistånd två områden som orsakade 
oroligheter inför ministermötet.650 

Under Hongkong-mötet skulle Sveriges roll förändras något eftersom kommissionen 
ensam skulle sköta förhandlingarna under ministermötet. Sveriges roll blir då att 

                                                 
648 WTO 2005c, Ministerial Declaration adopted on 18 December 2005, WT/MIN(05)/DEC, Annex 
D. 
649 IP 6:3. 
650 Kommerskollegium 2005, The Rocky Road to Hongkong – Executive Summary 
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tjata på kommissionen för att få debriefingar och se efter att medlemsstaternas 
mandat följs, som en av tjänstemännen uttryckte det.651 Men som en av deltagarna 
påpekade ansågs det viktigt att inte ligga på för mycket eftersom frågorna kunde 
förändras under förhandlingarnas gång. 

Min personliga slutsats om kommissionen är att den går i svensk riktning 
men sen är vägen inte spikrak och går inte så snabbt som man skulle vilja. 
Men jag tror att om man är för ”på” som medlemsstat tappar man 
flexibilitet i förhandlingarna. Man ska ge kommissionen lite utrymme att 
spela med men det är inte alla medlemsstater som tycker det.652 

Utrikesrådet Anders Ahnlid uttryckte i november i en artikel på regeringskansliets 
hemsida även han sin oro för att andra medlemsländer i EU försökt att bakbinda 
kommissionen för att skydda sina interna jordbruksintressen.653  

Även organiseringen för den nationella nivåns arbete skulle komma att se 
annorlunda ut. Bland annat skulle UD upprätta en jour på regeringskansliet dit den 
svenska delegationen som reste med till Hongkong kunde ringa hem och få svar på 
frågor från sina kollegor som kunde sakfrågorna och hade bra kontakter som kunde 
utnyttjas. Sverige avsåg som alltid att skicka en stor delegation och troligtvis skulle 
handläggaren från UD med ansvar för handelsprocedurfrågorna följa med. Detta 
eftersom även kommissionen är i behov av stöd och sakkunskap under 
förhandlingarna, och då Sverige hade en stor kompetens inom området och varit 
mycket aktiv med att kommentera kommissionens förslag på ett initierat sätt ansåg 
Sverige att det fanns möjligheter att bidra även under ministermötet. I den svenska 
delegationen till Hongkong ingick liksom vid tidigare ministermöten två ledamöter 
från riksdagens näringsutskott som hjälpte till med att sammanfatta möten, delta i 
seminarier och nätverka med andra medlemsländers delegationer och med NGO:s. 

Sverige har en väldigt demokratisk ordning i det att man upprätthåller 
goda kontakter med sina NGO:s osv. Så i de sammanhangen kan man 
också vara en del i ett nätverk som håller ihop den svenska 
delegationen.654 

                                                 
651 IP 6:2. 
652 IP 6:1. 
653 Ahnlid, Anders 2005, Utrikesråd Anders Ahnlid om läget inför WTO-mötet i Hongkong, 
tillgänglig på www.regeringen.se senast besökt 17/11-2005. 
654 IP 6:16. 
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riksdagens ledamöter utgjorde vidare en bra ingång till andra EU-medlemsländers 
delegationer under ministermöten då regeringsfärgen skiftar i medlemsstaterna och 
det finns en poäng med att ha med ha med ledamöter med olika politisk färg för att 
underlätta vissa kontakter.655 riksdagen fick information om förhandlingsläget inför 
ministerrådsmöten och oftast deltog ledamöter i den svenska delegationen.656 Dock 
fanns det viss kritik mot att riksdagens möjligheter till insyn var begränsade och 
behövde utökas.657  

Återigen utbröt demonstrationer och antiglobaliseringsrörelsen såväl som 
lantbrukarorganisationer visade sitt missnöje både med inriktningen på 
förhandlingarna och med WTO:s hela existens. Innanför förhandlingslokalernas 
väggar rådde emellertid en betydligt lugnare stämning. Den ministerdeklaration som 
blev resultatet av mötet blev visserligen en kompromiss utan större överraskningar 
eller kliv framåt i jordbruksfrågan, men trots allt betraktades den som ett framsteg 
eftersom organisationens medlemmar visade att de i alla fall kunde enas på ett antal 
punkter.658 Något som ansågs nödvändigt för att visa att Doha-agendan fortfarande 
var levande.659 Vid en middag för EU:s handelsministrar uttalade sig kommissionär 
Mandelson och menade att EU fått en starkare position efter Hongkong-mötet. Han 
talade även om vikten av att betona en bred runda för att förhindra att de fortsatta 
förhandlingarna bara skulle komma att handla om jordbruksfrågor vilket stöddes av 
flera medlemsstater. I övrigt lämnade medlemsstaterna synpunkter angående vikten 
av ett enat EU. Den svenska handelsministern kommenterade också betydelsen av 
förenklade handelsprocedurer. Mandelson fortsatte sedan med att meddela att 
kommissionen skulle sprida fler och bättre talepunkter till medlemsstaterna samt 
meddelade att man inte tänkte acceptera någon singaporiseing av tjänstedirektivet 
utan det var principen om single undertaking som var målet.660 

                                                 
655 IP 6:16. 
656 Näringsutskottet 2004, Vissa handelspolitiska frågor inom WTO och EU, Betänkande 
2004/05:NU11. 
657 Riksdagens protokoll 2004/05:108, 12§ Vissa handelspolitiska frågor inom WTO, Anförande av 
Marianne Wahlén, s. 26. 
658 WTO 2005h, Summary of December 18, 2005. Day 6: Ministers agree on declaration that puts 
Round back on track. www.wto.org,, senast besökt 9/3-2006. 
659 IP 6:16, WTO 2004b, Round-the-clock meetings produce ‘historic’ breakthrough, Meeting 
summary 31/7-2004 Pressmeddelande , Lemke, Sara och Mjöbäck, Jonas, s. 62. 
660 Utrikesdepartementet 2006a, Handelsministermiddag den 29 januari, Rapport.  
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Andra organisationer  

När det gäller NGO:s har dessa vilket tidigare nämndes agerat relativt aktivt på den 
handelspolitiska arenan och också kommit att involveras allt mer inom WTO-
samarbetet. Det är emellertid viktigt att minnas att det finns olika typer av NGO:s 
med intressen i handelspolitiken. Som Deslauriers och Kotschwar pekar på har såväl 
miljöorganisationer, mänskliga rättighetsorganisationer och andra mer generella 
antiglobaliseringsorganisationer agerat gentemot WTO.661 Korzeniewics och Smith 
gör i sin bok en indelning av dessa organisationer i två grupper. De som vill få 
inflytande på de internationella regelskaparna inom handelspolitiken (insiders) och 
de som vill att WTO, Världsbanken och andra som man anser driver globaliseringen 
framåt helt ska upphöra med sin verksamhet (outsiders).662 Den första typen, 
insiders, är kanske inte alltid lika synlig som de som utklädda till Michelingubbar 
försöker att ta sig in på mötesområdena för att protestera mot en felaktig 
världsordning, men har ändå arbetat hårt på att skaffa sig en plats i beslutssystemet 
inom flera internationella regelskapande organisationer. Deslauriers och Kotschwar 
menar att de viktigaste verktygen för NGO:s inom handelspolitiken har varit att 
skapa uppmärksamhet kring frågor, mobilisera stöd eller opposition, bidra med 
teknisk expertis och övervaka implementeringen av internationella avtal.663 Vissa 
menar att då de ekonomiska förutsättningarna för i-lands NGO:s ibland överstiger 
utvecklingsländernas dito kan ett ökat deltagande av NGO:s försvåra situationen för 
utvecklingsländerna eftersom de riskerar att trängas ut. Andra menar istället att det 
skulle förbättra utvecklingsländernas möjlighet att skaffa sig information och också 
teknisk kompetens.664 I WTO-avtalet finns inskrivet att organisationen kan 
konsultera och samarbeta med NGO:s även om WTO:s mellansatliga karaktär 
betonas starkt: ”The General Council may make appropriate arrangements for 

                                                 
661 Deslauriers, Jacqueline och Kotschwar, Barbara 2003, ”After Seattle: How NGO:s are 
transforming the global trade and finance agenda” i Doh, Jonathan och Teege, Hildy (red.) 2003, i 
How NGO:s are Transforming Corporate Strategy, Public Policy, and Business Government 
Relations. Westport, Connecticut: Praeger Publishers. 
662 Korzeniewicz, Roberto Patricio och Smith. William C 2001, Protest and Collaboration: 
Transnational Civil Society Networks and the Politics of Summitry and Free Trade in the Americas. 
Coral Gables: The North-South Center, University of Miami.   
663 Deslauriers, Jacqueline och Kotschwar, Barbara 2003, s. 41. 
664 Charnowitz, Steven 2000. 
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consultation and cooperation with non governmental organizations concerned with 
matters related to those of the WTO”665   

Under ett möte i oktober 2004 med referensgruppen för WTO-frågor som UD leder 
kommenterade en tjänsteman från UD:s Genève-representation att karaktären på 
förhandlingarna i WTO förändrats under senare år. Förut hade de karaktären av 
expertöverläggningar medan man idag såg ett ökat deltagande från NGO:s, andra 
statliga organ från andra politikområden än handel och liknande. Detta samtidigt 
som nya allianser mellan medlemsstaterna etablerats.666 Till UD:s referensgrupp som 
möts ungefär varannan månad bjöd departementet in, utöver Kommerskollegium 
och eventuella andra berörda myndigheter, större intresseorganisationer som Svenskt 
Näringsliv, LO, TCO, SACO och LRF. Även ett stort antal mindre NGO:s såsom 
Attack bjöds in tillsammans med riksdagens näringsutskott.667 Under mötena 
presenterade UD de aktuella frågorna inom WTO som sedan diskuterades i gruppen. 
Tanken var att den ska fungera som en dubbelriktad informationskanal och ge ett 
bredare perspektiv på hur det svenska samhället ser på WTO-samarbetet och de 
aktuella frågorna där. En av de intervjuade tjänstemännen påpekade att NGO:s ofta 
har svårt att delta i diskussionen om enskilda sakfrågor eftersom de kanske är mer 
fokuserade på övergripande frågor som globalisering och heller inte har resurser att 
sätta sig in i varje fråga.668 När det gäller den konkreta samordningen inför specifika 
förhandlingar ingick referensgruppen emellertid inte som ett centralt fora även om 
det inför ministerrådsmötena varit så att referensgruppen fått ta del av regeringens 
ståndpunkter inför förhandlingarna. Något som även efterfrågades av gruppens 

                                                 
665 WTO 1995, artikel V(2). 
666 Utrikesdepartementet 2004, Promemoria, anteckningar från möte med referensgrupp den 25 
oktober 2004. 
667 De organisationer som bjuds in är enligt UD:s uppgifter (http://www.regeringen.se/sb/d/4779 
senast besökt 4/1-2005) Attac, Diakonia, Djurens rätt, Fair Trade Center, Forum Syd, 
Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté, Jernkontoret, Kommerskollegium, 
Kommunalarbetareförbundet, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, 
Konsumenter i samverkan, Livsmedelsföretagen, LO, LRF, Lutherhjälpen, Läkare utan gränser, 
Läkemedelsindustriföreningen, Metall, Plast- & Kemiföretagen, riksdagens näringsutskott, SIDA, 
SIF, Skogsindustrierna, Stockholms Handelskammare, Svenska Bankföreningen, Svenska FN-
förbundet, Svensk handel, Svenska Kommunförbundet, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans mission, 
Svenska kyrkan i utlandet, Svenska naturskyddsföreningen, Svenskt näringsliv, TCO och 
Textilimportörerna. 
668 IP 6:3. 
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deltagare inför Hongkong-mötet.669  Istället fanns nära kontakter via mail med dessa 
företrädare och i fallet med handelsprocedurer också med handelsprocedurrådet – 
SWEPRO670 vars sekretariat sköttes av Kommerskollegium. Det var främst 
myndighetens ansvar att hålla sig informerad om näringslivets inställning i frågan 
under förhandlingarna. De statliga representanterna menade dock att de gärna hade 
sett mer input från näringslivet eftersom Sverige ju faktiskt driver dessa frågor just 
för deras skull. De svenska företagens företrädare Svenskt Näringsliv hade på sitt 
Brysselkontor en anställd som bevakade WTO-frågor lite närmare. Mest och bäst 
kontakter ansåg sig organisationen emellertid ha med kommissionen. Under 
Hongkong-mötet ingick Svenskt Näringsliv i arbetsgivarorganisationen på EU nivås, 
UNICE:s delegation. Det fanns möjligheter för regeringens representanter att delta i 
de samråd som näringslivsorganisationerna höll i handelsprocedurfrågorna inom 
ramen för EU-samarbetet och en av tjänstemännen på UD gjorde så vid ett flertal 
tillfällen eftersom det uppfattades som ett bra sätt att hålla sig à jour med deras sätt 
att se på saken. Inom den metaorganisation som Svenskt Näringsliv är ansåg 
organisationens representanter att det ibland var svårt att intressera sina medlemmar 
för EU-frågor och ibland var det också svårigheter att koordinera sig inom UNICE.  

Det finns också kritik inom UNICE att man går för fort fram och att 
medlemsorganisationerna inte hinner med. Kommissionen efterfrågar 
synpunkter men ibland är det svårt att säga något för man vet inte var 
medlemsorganisationerna kan gå med på.671 

Även de privata aktörerna var tvungna att sålla och prioritera vilka frågor som var 
viktigast för att göra det tydligt vilka som var organisationens hjärtefrågor. 

Men man hade tidigare en tendens att springa på alla bollar – det gäller att 
välja ut de frågor man tycker är viktiga.672 

Det fanns även här en kritik mot att den svenska regeringen inte insett betydelsen av 
EU och ibland gjorde felaktiga prioriteringar med sina resurser.  Att ägna en stor del 

                                                 
669 Utrikesdepartementet 2005a, PM Rapport från möte med WTO:s referensgrupp den 14 juli 2005 
670 Swedish Trade Procedures Council eller Handelsprocedurrådets kansli finns på 
Kommerskollegium. För närvarande är en tjänsteman på Kommerskollegium ordförande men 
tidigare var det en medlemsorganisation som innehade den posten. Kommerskollegium är heller inte 
drivande i arbetet här. IP 6:7 och IP 6:8. 
671 IP 6:15. 
672 IP 6:15. 
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av dagarna till nätverkande och kontakter med andra aktörer på plats i Bryssel 
betraktades som helt nödvändigt för att påverka WTO:s förhandlingar.673  

6. 6 Sammanfattande analys: det svenska 

handlingsutrymmet 

6.6.1 Situationen:  

Att nå konsensus – komplexiteten i förhandlingssystemet 

Inledningsvis ska några iakttagelser göras om vilken typ av beslutsprocess detta kan 
sägas ha varit. Charles Lindblom talade ju om inkrementalism och att aktörer 
försöker att genomföra små förändringar av redan etablerade lösningar för att 
undvika allt eller inget-formuleringar. Men givet att WTO är konstruerat runt 
återkommande förhandlingsrundor med stora ministermöten på hög politisk nivå 
handlar WTO-arbetet om just paketlösningar – vad som i WTO-sammanhang kallas 
single undertaking. Men WTO:s förhandlingssystem kan samtidigt sägas 
karaktäriseras av just ett ständigt ”muddling through” för att komma fram till förslag 
som i slutändan redan är antagna beslut. Målet är att få fram förslag där det inte 
handlar om rösträkning – eller mer specifikt om huruvida något land tänker lägga in 
sitt veto eller inte.  

EU:s strategi var dessutom uppbyggd kring att få med så många frågor som möjligt 
av den anledningen att då ansågs chanserna större att alla aktörer kunde hitta något 
att vara nöjd med i uppgörelsen. Det betydde att länder kunde känna sig tvungna att 
gå med på att behandla frågor inom WTO som de helst skulle vilja hantera nationellt 
för att visa sin goda vilja och kunna driva sina frågor på ett sätt som gjorde att landet 
framstod som en god förhandlingspartner. Till exempel var jordbruksfrågorna och 
det omdiskuterade jordbruksstödet något många EU-länder velat lämna utanför 
WTO-samarbetet, men där hade utvecklingsländerna tryckt på i förhandlingarna och 
manat till förändring. Men om ministermötet i Hongkong hade resulterat i ett 
förkastande av de förslag som lades fram kan man å andra sidan vara säker på att det 
skulle fortsatt att ”muddle on” längre ner i förhandlingssystemet – inte minst i 
kommittén för förenkling av handelsprocedurer.  

                                                 
673 IP 6:15. 
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Under och inför ministerkonferenserna försökte WTO:s medlemmar att föra upp 
olika frågor på dagordningen i förhoppning om att de skulle leda fram till 
gemensamma överenskommelser och reglering. Givet de stora skillnaderna i 
medlemsländernas ekonomier, intressen och interna strukturer var det ibland svårt 
att nå fram till gemensamma förslag som alla kan acceptera. Det blev ofta frågan om 
kompromisser då deklarationerna från ministermötena var paketlösningar. En annan 
sak som karaktäriserade beslutsprocessen var att det ofta skedde så kallad issue 
linkage – det vill säga att frågorna kopplades samman och flyttade mellan olika 
förhandlingsgrupper. Normalt fattas besluten under konsensus, men det finns 
möjlighet att genomföra omröstningar med majoritetsprincipen, något som i 
praktiken äger rum mycket sällan och som inte skedde under denna process.674 
Principen om konsensusbeslut finns också inskriven i stadgarna och har sitt ursprung 
i den tid då endast GATT-avtalet675 fanns och deltagarna påpekade vikten av att 
förstå andan i systemet och den historiska utvecklingen av frågorna för att kunna 
påverka arbetet idag. Samarbetet byggde under GATT-tiden på förhandlingar och 
överenskommelser slutna under diplomatiliknande förhållanden och inför 
upprättandet av WTO ansåg medlemmarna att det var angeläget att behålla denna 
tradition, eftersom den upplevdes fungera så väl. Men att konsensus var modus 
operandi i samarbetet betyder inte att det i praktiken alltid var så att alla 
representanter i WTO enats om att man funnit den bästa lösningen. Att ett beslut tas 
med konsensus betyder att ingen gör några invändningar och accepterar beslutet, 
snarare än att alla aktivt röstar ”ja” till ett förslag.676 Utanför den formella 
beslutsprocessen, men ändå som en mycket påtaglig del av WTO:s arbete fanns 
också mini-ministermötena, där såväl USA som EU ingick, men där även andra 
länder kunde delta efter att ha erhållit en inbjudan. Även WTO-sekretariatet 
närvarade vid dessa möten. Dessutom fanns informella möten och green room-
möten där mindre grupperingar av medlemmar samlades och försökte nå fram till 

                                                 
674 Se Seth, Torsten 2004, WTO och den internationella handelsordningen, Lund: Studentlitteratur, 
s. 53-54. 
675 WTO 1995, Artikel XI:1. 
676 Observera att begreppet konsensus används på ett annat sätt här än i undersökningen i övrigt. I 
detta kapitel används det som ett emiskt eller i empirin förekommande uttryck. Jfr vidare kapitel 3, 
s. 108-109. 
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lämpliga kompromisser.677 Utöver detta var det så att WTO från GATT-tiden 
behållit normen att inte låta ett land blockera framstegen i samarbetet, såvida inte 
detta enda land var en av de stora viktiga handelsparterna. Många länder och 
däribland Sverige hade permanenta delegationer på plats i Genève, men detta gällde 
långt ifrån alla vilket betydde att vissa länder riskerade att uteslutas från möjligheten 
att påverka beslut då de inte hade resurser nog att närvara vid alla möten.  

WTO och EU som viktiga organisationer 

Trots att WTO som organisation såg ut att vara relativt svag med ett mycket litet 
sekretariat, begränsat mandat och inga ekonomiska resurser att fördela, var det 
tydligt att organisationen uppfattades som mycket viktig för regleringen på det 
handelspolitiska området. Inte minst syntes det i att de svenska tjänstemännen i 
Genève alltid prioriterade möten i WTO framför alla de andra organisationer de 
hade att bevaka. Med sin tvistelösningsmekanism sågs organisationen som väktaren 
av det gemensamma regelverket och som den relevanta organisationen för 
utveckling av nya regler. Det skedde även vid studiens genomförande en diskussion 
om huruvida sekretariatets mandat skulle utvidgas och generaldirektörens makt 
stärkas. De svenska aktörerna såg en poäng med att kunna utnyttja sekretariatets 
stora kompetens bättre, en kompetens som ständigt berömdes, men samtidigt ansågs 
det finnas en stor fördel att det är just en medlemsdriven organisation eftersom 
legitimiteten då blir högre och det kan vara lättare att verkligen följa sådant man 
tillsammans enats om.  

En intressant iakttagelse i fallet med WTO är organisationens roll som bärare och 
spridare av liberalistiska och rationalistiska idéer. Organisationen anser sig ha svaren 
på hur man når tillväxt, utveckling och modernisering och besitter såväl 
expertbaserad som moralisk auktoritet för att använda Barnette och Finnemores 
vokabulär.678 Samtidigt lider den av det problem som många internationella 
organisationer enligt samma författare gör – nämligen att de interna strukturer och 
processer som etablerats inte lever upp till de positiva värden som organisationens 
verksamhet sägs sträva efter. Till idén om den moderna och effektiva staten hör även 
idéer om demokrati och det finns som vi sett en del problem med representationen 

                                                 
677 Namnet green room-möten kommer sig av att GATTs generaldirektörs rum i vilket de första 
sådana mötena hölls var inrett i grönt. Idag kallas alla möten där alla delegationer inte är inbjudna 
för green room–möten. Vanligtvis är bara ett 20-tal delegationer med i dessa sammanhang. 
678 Barnett, Michael och Finnemore, Martha 2004, s. 22ff. 
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eftersom alla länder inte har resurser nog att bemanna möten. Dessutom uppstår 
representationsproblem när länken mellan utsända delegater och huvudstäderna och 
därmed till medborgarna i medlemsländerna är svag. Något som är speciellt vanligt i 
utvecklingsländerna. Det är även svårt att hålla någon ansvarig för de beslut som 
fattas då organisationens arbetsformer är mycket komplexa och delvis slutna vilket 
gör det svårt att veta vem som egentligen ligger bakom olika beslut.  

När det gäller Sveriges position i organisationen var den beroende av EU-relationen 
i hög grad eftersom detta var ett av EU:s mest överstatligt organiserade områden. 
Det betydde att Sverige inte deltog direkt under förhandlingarna under ministermötet 
i Hongkong, eftersom det var kommissionen som representerade samtliga 
medlemsländer. Även i förhandlingsgruppen om förenklade handelsprocedurer förde 
kommissionen medlemsländernas talan även om de senare också deltog i mötena. I 
båda fallen ägde EU-samordning rum där medlemsländerna hade möjlighet att 
påverka den position kommissionen skulle driva. Formellt hade medlemsstaterna 
ingen möjlighet att tala under WTO-möten men informellt såg arbetet annorlunda ut 
även om mycket av Sveriges arbete som vi såg och ska diskutera mer utförligt strax, 
handlade om EU-arbetet.  

Hoekman och Kostecki menar att ett bra mått på ett lands inflytande i WTO är dess 
andel av världshandeln, kvoten av export och import samt dess absoluta andel av 
världsmarknaden. Författarna menar att huruvida länderna har en frihandelsvänlig 
politik i övrigt inte har någon betydelse när det gäller att påverka 
beslutsprocesserna.679 Detta motsägs dock av flera av de intervjuade som menar att 
man lyssnar mer till och bildar allianser med de länder som har en frihandelsvänlig 
inställning. Syftet med WTO är att öka handelsliberaliseringen och även EU-
kommissionens främsta mål var att minska handelshindren i världen. Att hitta 
allierade eller någon som för ens talan om man stödjer denna grundläggande idé 
inom organisationerna torde med andra ord inte vara så svårt och för Sverige var 
detta en viktig källa till kontakter. Också det faktum att andra visste att Sverige i 
grunden var positivt inställt till minskade handelshinder och en ökad 
handelsliberalisering gjorde att Sverige uppfattade sig ha ett gott rykte inom 
organisationen. Detta var vidare något som kunde spela roll vid tillsättningen av 
tjänster som ordförande i förhandlingsgrupper och liknande och som i förlängningen 
kunde ge ett ökat inflytande. Även andra delar av det empiriska materialet pekar i 
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samma riktning och ytterligare ett skäl varför en frihandelsvänlig position hos ett 
medlemsland kan spela roll är att det finns ett antal internationella organisationer 
med vilka WTO samarbetar och varav en del har observatörsstatus i WTO. Exempel 
på sådana organisationer är Världsbanken, UNCTAD, OECD och WCO. Några av 
dessa var i fallet med handelsprocedurerna aktuella för att delta i och delvis 
finansiera implementeringen av ett avtal. Att som enskilt medlemsland i WTO stödja 
dessa organisationer ekonomiskt kan betyda en större chans att de minst utvecklade 
länderna accepterar och blir mer positivt inställda till ett avtal på grund av att de 
känner att de kommer att få stöd att genomföra det framöver. Ett arbete där Sverige 
som vi såg agerade aktivt. Således tycks även andra saker vara viktiga än att delta i 
förhandlingsgruppernas förhandlingar, EU-koordinering och de mer slutna 
sammanhangen som green room-mötena, bilaterala sammankomster tillsammans 
med EU-kommissionen och andra WTO-medlemmar. Att förstå hur ett avtal växer 
fram och sedan varför detta antas eller inte är en komplex analys och att enbart se till 
de resurser som har betydelse i en förhandlingssituation är inte tillräckligt. Saker och 
ting som sker vid sidan av och långt före ministerkonferenserna kan forma förslaget 
och inställningarna på ett sätt som enskilda, även stora, medlemsländer inte kan 
ändra. 

Formerna för samarbetet och betydelsen av att känna till sakfrågans historia, 
vokabulär och aktörer visade sig vidare vara betydligt mer framträdande krav än 
sådana frågor som rörde handelsprocedurernas egen karaktär. Hur man driver 
frågorna var avgörande och de sakfrågor Sverige drev speglade detta faktum i och 
med att det främst handlat om tekniskt bistånd och arbetet med att få till ett avtal och 
inte något annat mindre långtgående resultat. Det komplexa förhandlingssystemet 
med formella och informella fora, andra internationella organisationer och ett stort 
antal medlemsländer gjorde att den svenska delegationen var tvungen att vara 
skicklig på att navigera mellan olika arenor och aktörer. En etablerad vokabulär som 
skapade gemenskap och minskade riskerna för missförstånd var nödvändigt och 
tidigare regler var viktiga att känna till och förhålla sig till för att minska 
osäkerheten om vad man talade om. 

6.6.2 Det svenska agerandet 

Det svenska arbetet var uppbyggt kring en nära samordning där konsensus och 
gemensamma föreställningar spelade en viktig roll i självförståelsen. Det ansågs 
finnas en gemensam tro på frihandel som sträckte sig över departement, 



Kapitel 6 

 

248 

myndigheter, partigränser och ut till privata aktörer. Utgångspunkten var att det är 
lätt att komma överens i Sverige och att det redan råder konsensus runt de stora 
frågorna. Samordning sågs som en nödvändig aktivitet för att Sverige skulle kunna 
uppträda som en koherent aktör internationellt och för att information skulle kunna 
spridas och öka möjligheterna till inflytande genom att deltagarna visste när och var 
de skulle agera. Vidare var de frågor som Sverige drev inte direkt kopplade till ett 
egenintresse, åtminstone inte i termer av protektionism eller ekonomiska fördelar 
vilket är vad man i WTO-sammanhang brukar resonera kring. Istället var det 
Sveriges roll som ett i-land som agerar i de fattiga ländernas intresse och med en 
kultur av samförstånd som förebild som dominerar.  

Utvecklingsdimensionen var tydlig i alla handelsfrågorna och så även i 
handelsprocedurfrågan. Näringsliv och statliga organisationer kunde samarbeta och 
dessa former för samarbete tänktes kunna exporteras. Sverige såg sig även som en 
central aktör på den internationella arenan i handelsprocedurfrågan och bidrog 
ekonomiskt till andra viktiga organisationer såväl som till WTO:s egna fonder för 
tekniskt bistånd, och till mindre projekt och work-shops anordnade av andra viktiga 
organisationer.  

En aspekt av invävdheten och dess konsekvenser var att de som arbetade med WTO-
frågor var kopplade till en internationell kontext snarare än en svensk vilket syntes 
när förvaltningen sökte efter förebilder. De organisationer som söktes som förebilder 
hämtades från andra länder i det internationella samarbetet. När de svenska 
aktörerna funderade över hur arbetet med handelspolitiken i WTO och i Bryssel 
skulle bli mer effektivt vände de sig inte till andra departement eller myndigheter 
eller andra enheter i den egna organisationen som arbetade med internationella 
frågor som varit framgångsrika. När det gäller lärandeaspekten kan man också tänka 
sig att handelsproceduraktörerna med sitt goda kontaktnät och långa erfarenhet 
skulle kunna bidra med sin kunskap till andra områden vilket dock inte skedde. 
Detta kan ses som ett tecken på invävdhet och på att det inte på nationell nivå hade 
etablerats strukturer för att ta till vara och sprida de erfarenheter och den kunskap 
som fanns. 

Samordning och sakfrågor – parallella verksamheter  

Låt oss nu titta närmare på vad som uppfattades som de bästa strategierna att 
använda sig av givet sammanhang och självuppfattning. Hur såg det svenska 
deltagandet egentligen ut? För den svenska delegationen i Genève fanns goda 
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kontakter med Stockholm av den anledningen att de som arbetade med sakfrågan 
handelsprocedurer var baserade där. Dessutom skedde en nära samordning i 
Stockholm i form av handläggaren för handelsprocedurer på UD-IH och på 
Kommerskollegium.  Utöver denna samordning i sakfrågan var det täta kontakter 
med 133-samordnaren på UD-IH och representationerna i Bryssel och i Genève där 
dessa samordnade sig i alla sakfrågor inför 133-möten på fredagar. Men däremot 
tycktes det inte finnas någon hög grad av samordning mellan dessa två grupperingar. 
Istället fanns ett glapp som utgjordes av att det skedde ett parallellt 
samordningsarbete av de som samordnade arbetet på en övergripande nivå inför 133 
där även sakfrågorna fanns med samtidigt som handelsprocedurtjänstemännen skötte 
sina frågor på egen hand med egna kontakter i kommissionen och andra 
medlemsstater istället för via representationen i Bryssel. Dels för att det bara var en 
person på representationen som inte hade möjlighet att täcka alla frågor, dels för att 
det ansågs bli lite av en omväg. Det blev då en uppdelning mellan de som ägnade 
hela sina arbetsveckor åt att samordna sig inför EU-koordineringen och 133 och de 
som samordnade sig för att agera i sina sakfrågor. Båda grupperingarna var invävda 
i internationella sammanhang som förstås inte saknade kopplingar till varandra, men 
som ändå var delvis åtskilda. Invävdheten i de internationella sammanhangen gjorde 
att det fanns för lite resurser för att samtidigt hinna upprätthålla kontakter med 
varandra. Dessutom gjorde invävdheten på olika håll att deltagarna inte såg värdet 
av att upprätthålla sådana, åtminstone inte från sakhandläggarnas perspektiv. 
Formerna för arbetet i sakfrågan om handelsprocedurer var vidare mindre 
problematiska och mer etablerade än situationen i samordningsarbetet. Relationen 
till Kommerskollegium sågs som okomplicerad och konfliktfri, om än lite ovanlig då 
sakkunskapen i hög grad fanns på departementet och det fanns ett väletablerat 
internationellt och europeiskt kontaktnät att tillgå. De etablerade kontakterna med 
kommissionen, andra IGO:s och andra länders handläggare för 
handelsprocedurfrågorna sågs också som välfungerande.  

I den mer övergripande samordningen skedde däremot en hel del omstruktureringar 
under studiens genomförande och arbetet hade ännu inte funnit sin ideala form 
menade deltagarna. Organiseringen i olika samordnings- och sakfrågegrupper ledde 
vidare till visst gnissel i maskineriet. En sådan iakttagelse som handlar om identitet 
var relationen mellan Kommerskollegium och UD-IH. En relation som på vissa 
områden var mycket nära och uppgiftsfördelningen var inte helt tydlig och denna 
gränsupplösning möttes av motreaktioner från departementet. Dock var det endast 
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personer med mer övergripande ansvar eller uppsikt över arbetet som uppfattade 
detta som problem, det vill säga samordningsgruppen. Skälet kan vara att de 
upplevde sig sakna kontroll över verksamheten på myndighetsnivå då den 
styrningen kanske snarast skedde via sakhandläggarna i frågan, vilket inte 
nödvändigtvis kunde iakttas av samordnarna.  

Ytterligare ett problem med organiseringen var att samordnarna upplevde att 
”Sverige står på alla barrikader”. En fördel med den goda samordningen i varje 
sakfråga var att frågorna var noggrant beredda och förankrade vilket gjorde att 
Sverige kunde framstå som en trovärdig och enhetlig aktör, men problemet ligger i 
att det betyder att Sverige kan ha en åsikt i alla frågor. Inom WTO ansågs det viktigt 
att välja sina strider och inte slåss för alla frågor eftersom de paketlösningar som 
avtalen utgör bygger på att alla medlemmar får något men ingen får allt. Det betydde 
att länderna måste tydliggöra för övriga aktörer vilka som var de viktigaste frågorna. 
Att argumentera i och ha åsikter om varje fråga ger ett förvirrat intryck, menade 
tjänstemännen och sågs som något som gjorde att det svenska förtroendet riskerade 
att spädas ut. Istället ansåg flera av de intervjuade på olika nivåer att Sverige borde 
koncentrera sig på vissa områden. Eftersom många sakhandläggare blivit invävda i 
sina internationella sammanhang där de egna frågorna inte satt nära samman med 
det övergripande sammanhanget gjorde detta att det kunde det vara svårt att se 
uppleva problem. Nära kopplat till detta är det problem som samordnarna ibland 
upplevde i 133-kommittén, nämligen det att de inte alltid hade ett underlag att säga 
något utifrån i sakfrågorna. Representanten upplevde då att de måste sitta och säga 
att Sverige prioriterar en viss fråga utan att ha några konkreta förslag. Detta tycktes 
bero på de bristande kontakterna mellan samordnare och sakfrågehandläggare 
eftersom de var upptagna på varsitt håll. Det fanns inte tid och plats eller vana att 
engagera sig i kopplingarna till andra områden. Organiseringen i små sammanhållna 
grupper motverkade att sådan mer övergripande tankegångar etableras speciellt 
eftersom samrodningen sköttes av en egen sammanhållen grupp.  

6.6.3 Ett utvidgat handlingsutrymme trots och tack vare EU 

Om Sverige ändå inte kan påverka särskilt mycket genom att sitta med under 
förhandlingsmötena i Genève där EU-kommissionen ensam för medlemsstaternas 
talan varför slösas det ändå med knappa resurser i form av tid och engagemang för 
att se till att Sverige finnas på plats? Vi såg en tänkbar förklaring angående 
möjligheterna till kontakter och nätverkande med andra aktörer vid sidan av och 
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ibland inom WTO, men resonemanget behöver utvecklas något teoretiskt. För att 
kunna nätverka och interagera med andra aktörer krävs kunskap om processens 
innehåll i form av teknisk sakkunskap inom området handelsprocedurer i det här 
specifika fallet, men det krävs också en sakkunskap om processen i sig. Man måste 
kunna använda rätt ord och begrepp och prata om det som de andra pratar om, och 
man måste vara ”ett ansikte” för övriga parter. Att delta i WTO:s möten innebär ett 
tillfälle att lära sig dessa saker. Något som blir extra tydligt när Kommerskollegiums 
tjänstemän fick följa med trots att deras expertis dels var mindre än UD:s, dels inte 
skulle behövas då Sverige ändå inte får yttra sig. Det handlade alltså om att delta för 
att lära sig organisationen och socialiseras in i vilka handlingsmönster som är 
accepterade i gruppen. Att sitta med i förhandlingsgruppernas möten är vidare något 
som förväntas av medlemsländernas representanter, speciellt som det är många 
andra aktörer som knackar på dörren och vill bli fullvärdiga medlemmar med rätt att 
delta. Därför är det möjligt att delvis förstå deltagandet som en form av 
regelföljande där representanterna agerar lämplighetslogiskt till viss del och inte 
ifrågasätter nyttan med att finnas på plats trots att det formella forat inte fyller någon 
funktion i förhandlingarna.  

En slutsats om Sveriges handlingsutrymme och behov av anpassning till den 
aktuella beslutsprocessen var att många av deltagarna i den studerade processen 
ansåg att UD:s diplomatkultur inte var effektiv för att hantera WTO-
förhandlingarna. Idén att flytta ofta för att göra karriär tänktes motverka 
möjligheterna till att påverka förhandlingarna eftersom det mesta av arbetet byggde 
på personliga kontakter och en kunskap om sakfrågeprocessens historia. Därtill 
behövs erfarenhet och att deltagarna var mycket kunniga i sak eftersom 
kommissionen som ju var motparten hade en mycket hög kontinuitet bland sina 
tjänstemän. När någon jobbat för en internationell organisation eller inom EU ansågs 
detta inte premieras på hemmaplan. Tvärtom kände sig många bestraffade för att de 
fått komma ut och uppfattade att deras nya kompetens inte heller togs tillvara. Detta 
ledde till att erfarenheter inte togs till vara för att utveckla arbetet på lång sikt. 

För att kort säga något ytterligare om den svenska förvaltningens handlingsutrymme 
i beslutsprocessen om förenklade handelsprocedurer så påverkades detta av försöken 
att passa in i WTO som organisation. De frågor som prioriteras var formfrågor och 
givet Sveriges begränsade betydelse på den internationella politiska scenen blev de 
strategier som användes sådana saker som att finansiera vissa åtgärder, nätverka, 
dela med sig av erfarenheter för att visa på att en viss typ av åtgärder faktiskt är 
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möjliga de centrala. Att ingå i EU-delegationen gav en ökad tyngd åt Sverige i WTO 
och förutsatt att den linje som kommissionen drev låg nära den svenska blev 
möjligheten att få WTO:s regler att likna de svenska idéerna större än om Sverige 
drivit frågorna på egen hand. Att Sverige är ett litet land kompenseras vidare av 
andra strategier och i handelsprocedurfrågan av det faktum att som det finns 
utrymme att praktisera såsom att finansiera olika projekt, att samarbeta med andra 
viktiga reglerare på området såsom WCO och Världsbanken och att liera sig med 
andra likasinnade medlemsländer i och utanför EU-kretsen. Att Sverige agerade 
inom EU begränsar dock även handlingsutrymmet avsevärt eftersom EU talar som 
en enda medlem i WTO och i EU-kretsen. Det är EU som i hög grad bestämmer 
dagordningen för den svenska handelspolitiken och de intervjuade talar om vikten av 
att ha goda kontakter med kommissionen för att inte hamna i en situation där 
Sverige bara måsta jaga agendan. De nyss nämnda strategierna fungerade som ett 
sätt att bibehålla handlingsutrymmet trots den begränsning som EU-medlemskapet 
innebar eftersom EU-samordning bara råder i de formella sammanhangen och inte i 
alla de så viktiga omkringliggande strukturerna.  



7.Den internationaliserade förvaltningens 
former  
I kapitel 2 presenterades ett antal teoretiska utgångspunkter där vikten av att studera 
organisationers omgivning för att förstå deras agerande betonades, och resultaten av 
den empriska undersökningen ska nu diskuteras i förhållande till dessa teorier. Vi 
ska nu titta på hur den svenska förvaltningens verklighet såg ut i internationella 
beslutsprocesser om handelsprocedurer, sysselsättningsriktlinjer och 
klimatförändringar. Det första avsnittet, 7.1 behandlar frågan om vad som 
karaktäriserade situationen i de internationella beslutsprocesserna. Avsnitt 7.2 går 
vidare och diskuterar den svenska förvaltningens agerande i dessa sammanhang. I 
avsnitt 7.3 och 7.4 utvecklas sedan det analytiska begreppet enklav som ett sätt att 
förstå förvaltningens former när den arbetar invävd i internationella 
beslutsprocesser.   

7.1 De internationella beslutsprocessernas karaktär  

Komplexa och fragmenterade processer 

Först och främst var en hög grad av fragmentering ett tydligt karaktärsdrag hos 
samtliga tre beslutsprocesser.680 Såväl sysselsättningsriktlinjerna som 
handelsprocedurerna och Kyotoprotokollet innehöll stora mängder information av 
komplex karaktär. Arbetet handlade innehållsmässigt om detaljfrågor om allt från 
utveckling av kvantitativa mål för jämställdhet på arbetsmarknaden till elektroniska 
dokument för tullklarering eller beräkning av framtida temperaturökningar och dess 
konsekvenser för polarisar och låglänta länder.  

Utöver det komplexa sakinnehållet i beslutsprocesserna fanns det många och 
konkurrerande idéer om hur besluten och beslutsprocesserna skulle se ut. 
Processerna pågick parallellt på flera arenor och nivåer och ibland var det oklart för 
många aktörer var processerna egentligen ägde rum, i synnerhet för vissa mindre 
centrala aktörer. I sysselsättningsstrategifallet blev den formella processen 
sidsteppad av konflikter mellan och inom olika EU-organ. Det var inte självklart 
vilken betydelse de fyra förberedande kommittéerna där förslaget utarbetades 
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(EMCO, EPC, EFC och SPC) skulle få, vilket generaldirektorat som skulle vinna 
den interna dragkampen i kommissionen och om frågorna skulle behöva diskuteras 
politiskt. Såväl internt i medlemsstaterna som bilateralt mellan dessa, samt internt 
inom kommissionen och mellan kommissionen och parlamentet och mellan dessa 
EU-organ och arbetsmarknadens parter förekom förhandlingar, idéutbyten och 
alliansbyggande vilket gjorde att beslutsprocessen var allt annat än sammanhållen 
och tydlig. Detsamma gällde COP-förhandlingarna om Kyotoprotokollet där EU-
samordning och förhandlingar på global nivå vävdes in i varandra. Under 
förhandlingsmötena ägde ett stort antal möten rum under en begränsad tid parallellt 
med varandra i mängder av undergrupper. Dessutom var det politiska spelet, som 
skedde mellan COP-mötena med uttalanden och andra utspel där bland annat USA 
valde att hoppa av förhandlingarna viktiga komponenter i hur processen fortskred. I 
WTO-fallet var handelsprocedurfrågorna sammanknutna med övriga sakfrågor i 
Doha-agendan som skulle förhandlas under ministerkonferensen i Honkong. Det 
gjorde att vad som skedde utanför förhandlingsgruppen om handelsprocedurer kunde 
spela stor roll för sakfrågans behandling. Om jordbruksförhandlingarna gick i stå 
fick inte handelsprocedurerna nå fram till ett för långtgående resultat. Och om de 
work-shops som Sverige finansierade och Världsbanken anordnade var uppskattade 
bland de minst utvecklade länderna kunde detta göra att dessa länder var mer 
intresserade av att förhandlingsgruppens arbete gick framåt.  

Det fanns dessutom ett stort antal aktiva aktörer i beslutsprocesserna som alla besatt 
olika delar av informationen och hade idéer om vilka kunskaper och 
expertutlåtanden som var viktigast. Utöver den svenska förvaltningen deltog såväl 
privata aktörer i form NGO:s och företag, som arbetsmarknadens parter, som statliga 
aktörer i form av andra länders förvaltningar, kommissionstjänstemän och 
europaparlamentariker. Det var heller inte så att alla som formellt sett hade ansvar 
för frågorna deltog aktivt och vice versa vilket gjorde att en formell beskrivning av 
beslutsprocessen kunde missa centrala deltagare. Det var som vi såg i de mer 
utförliga beskrivningarna i kapitel 4-6 så att beslutsprocesserna fortskred och 
formades vid flera tidpunkter och på flera platser än vad en formell beskrivning av 
de olika processerna gav vid handen. 

Sammanfattningsvis var processerna komplexa i meningen att de innehöll tekniskt 
komplicerade frågor, byråkratiska processer på flera nivåer och många olika typer av 
aktörer. Processerna var vidare fragmenterade i meningen att besluten formades på 
många parallella och ibland överlappande arenor där olika aktörer deltog på olika 
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ställen. Detta gjorde att Sverige hade begränsade möjligheter att själva kontrollera 
processerna och de andra deltagarna. Flera av de intervjuade beskrev det som att de 
internationella organisationerna satte dagordningen och Sverige sprang efter och 
korta tidsramar och deadlines var en del av vardagen. 

Processer där politik skapas 

Beslutsprocesserna karaktäriserades vidare av att politik i form av nya idéer och 
lösningar skapades längs vägen.681 Aktörerna lärde sig efterhand vilka preferenser 
och nationella ståndpunkter de skulle ha och agera utifrån. Detta syntes i att den 
svenska positionen utvecklades i ljuset av vad som upplevdes som möjligt att driva 
givet vad de andra deltagarna tyckte och tänkte. Aktörerna var medvetna om att 
strategierna som ställdes upp inte kunde utvecklas fullt innan det stod klart vad de 
övriga deltagarna ville och vilka frågor som skulle finnas på dagordningen. Mycket 
av arbetet handlade om att få fram idéer och texter som ”kan flyga” för att låna ett 
uttryck från en av de intervjuade i WTO-fallet. I sysselsättningsfallet formulerade 
Sverige en så kallad ståndpunkts-PM, men innan texten skrevs diskuterades idéerna 
med andra deltagare i form av andra länders representanter och kommissionens 
tjänstemän. Dessutom var ståndpunkterna mycket ett resultat av tidigare 
diskussioner i EMCO och andra fora där den svenska positionen formats. I 
Kyotofallet var det bland annat USA:s agerande som satta ramarna för vad som blev 
möjligt att göra, något som från början var svårt att förutse och ledde till att 
deltagarna efterhand fick formulera nya positioner. Samtliga beslutsprocesser rörde 
sig tidvis väldigt fort framåt vilket ledde till revideringar av positioner längs vägen 
eftersom vissa idéer och skrivningar inte längre var aktuella. Det handlade inte om 
att i processerna ta fram ett antal förslag och lösningar vilka aktörerna sedan 
rationellt valde från. De lösningar som togs fram var betingade av relationer i 
gruppen av deltagare som skulle komma överens. Ingen presenterade en idé som inte 
troddes kunna få stöd av någon annan och innan någon gjorde ett inspel med ett 
förslag såg deltagaren till att förankra och testa idéerna informellt för att se om de 
var gångbara eller om de borde modifieras. Det betyder att vissa förslag och idéer 
aldrig kom på tal. 

                                                 
681 Jfr Blomquist, Christine och Jacobsson, Bengt 2002; Finnemore, Martha 1996; March, James G. 
1994a; Trondal, Jarle och Veggeland, Frode 2003.  
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De svenska aktörerna utvecklade även nya idéer tillsammans med andra, idéer som 
inte fanns innan aktörerna började mötas i formella och informella sammanhang i 
samband med att processerna startade. Några exempel var att idéer om förebyggande 
åtgärder inom sysselsättningspolitiken numer hamnat på alla EU-medlemsländernas 
agenda och accepterats som en viktig del av politiken. System för handel med 
utsläppsrätter inom klimatpolitiken och tullprocedurers betydelse för begränsning av 
handel är andra exempel på idéer som spridits och omformats i de processer vi följt.  

Processer med en hög grad av historisk bundenhet 

Den historiska bundenheten i komplexa beslutsprocesser är ofta hög och så var även 
fallet här.682 I den här studien verkade den historiska bundenheten framförallt bestå i 
en gemensam kunskap om processens utveckling och den etablerade vokabulären. 
De tre fallen valdes bland annat med avseende på deras grad av teknisk eller 
vetenskaplig komplexitet då det finns en föreställning om att det är viktigt att kunna 
presentera sina argument utifrån expertis och sakkunskap exempelvis genom att 
hänvisa till vetenskapliga undersökningar och liknande. Tidigare studier pekar på att 
sådana argument är gångbara och dessutom passar väl in i de mer övergripande 
rationalistiska kraven om tillväxt, utveckling och vetenskap. Detta är vidare något 
som kan påverka relationen mellan politik och förvaltning eftersom tjänstemännen 
är de som vanligtvis besitter en stor del av den kunskap som då kan komma att 
uppvärderas. Utifrån detta antagande valdes politikområden som karaktäriserades av 
starka vetenskapliga krav (Kyotofallet) respektive mer ideologiska avvägningar 
(sysselsättningsstrategin) eftersom detta tänktes kunna generera intressanta 
skillnader i hur frågorna organiserades. Trots detta uppvisade fallen en hög grad av 
likformighet i det aktuella avseendet.  

I samtliga fall var det inte vetenskaplig expertis som i första hand efterfrågades utan 
expertis som handlade om hur processen sett ut tidigare i den aktuella frågan. Även 
om klimatpolitiken innehöll en mängd komplicerade beräkningar angående 
klimatscenarier och sänkor var det primära kravet som de svenska deltagarna 
upplevde det som handlade om att ha kontroll på vad som sagts och gjort tidigare i 
processen, det vill säga en form av sakkunskap rörande processen i sig som innehöll 
komponenter som ett gemensamt språk och kunskap om tidigare överenskommelser. 
Samma saker tycktes viktiga i sysselsättnings- och WTO-fallen. Vem som sagt vad, 

                                                 
682 Jfr Thelen, Kathleen 2003; Blomquist, Christine och Jacobsson, Bengt 2002. 
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vilka argument som godtogs, vilka begrepp som var etablerade och vilka dokument 
som innehöll vad var central kunskap för att kunna påverka processerna. Dessutom 
tenderade även värderingsfrågorna att presenteras i en mer neutral expertorienterad 
form vilket bidrog till att det inte kunde iakttas några skillnader direkt relaterade till 
denna dimension. Förmågan att behärska, återberätta och agera i förhållande till 
processens historia skapade sammanhållning och förståelse mellan de olika 
deltagarna i beslutsprocesserna.683 

Processer utan slut 

Ytterligare ett framträdande drag i de studerade beslutsprocesserna som formade den 
svenska förvaltningens arbete var att processerna tycktes sakna slut. Som forskare 
föreställer man sig att när ett beslut väl är fattat går processen vidare med 
implementering och aktörerna lämnar då förhandlings- eller beslutsstadiet. Men 
istället tycktes förhandlingarna här fortsätta om hur implementeringen skulle gå till 
och hur den skulle kontrolleras. Det var dock inte en fråga om att låta genomförarna 
(myndigheter, kommuner, företag med flera) delta i denna del av förhandlingarna 
utan istället skedde deras implementering parallellt och via den formella statliga 
styrningen på hemmaplan. Implementeringen var med andra ord inte kopplad till det 
arbete som bedrevs av de enheter som tidigare hade förhandlat, och som sedan 
fortsatte att förhandla om implementeringen eller fortsättningen på avtalen. Detta 
kan förstås som en form av särkoppling mellan verksamheter.684 Många av de avtal 
och regler som sluts på internationell nivå är vidare tidsbegränsade. 
Kyotoprotokollet innehöll till exempel åtaganden som skulle göras till och med år 
2012. När COP 7 avslutades följde sedan COP 8, COP 9 och så vidare. Det betydde 
att parterna nästan så fort avtalet var slutet måste börja förhandla om de nya 
åtagandena. I WTO-förhandlingarna var det ännu tydligare att det handlade om 
ständigt pågående förhandlingar vilka kulminerade i ministermöten ungefär 
vartannat år. Riktlinjerna för sysselsättningsstrategin var tänkta att gälla för tre år 
framöver, och därefter skulle nya sådana återigen skrivas. Däremellan bestämdes 
emellertid att synkroniseringen med den ekonomiska samordningen skulle ske fullt 
ut samt att Lissabonstrategin i sin helhet skulle stärkas vilket betydde att samma 
aktörer som arbetat med den här processen engagerades i nya liknande frågor per 
omgående.  
                                                 
683 Jfr Thedvall, Renita 2006. 
684 Jfr Brunsson, Nils 1989. 
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EU är alltid viktigt 

Fallen valdes även för att göra det möjligt att analysera skillnaden mellan frågor där 
regleringen utvecklades internationellt till skillnad från enbart inom EU. En del av 
förförståelsen var att det med anledning av detta skulle finnas tydliga skillnader i 
arbetssätt och organisering. Det var ju olika typer av internationella organisationer 
som förvaltningen hade att förhålla sig till. Detta visade sig vara en delvis felaktig 
utgångspunkt eftersom EU i praktiken alltid visade sig vara viktigt oavsett om det 
var där regleringen utformades eller inte. I WTO-fallet förhandlade EU-
kommissionen åt Sverige och Sverige som medlemsland hade inte möjlighet att 
delta i WTO:s högsta organ, och inte heller att uttala sig under möten i 
förhandlingsgrupperna. I Kyotofallet fanns de svenska representanterna med under 
större delen av förhandlingarna i FN:s ramkonvention och EU-koordineringen var 
inte lika hård även om medlemsstaterna inte förväntades göra något annat än att tala 
utifrån unionens gemensamma ståndpunkt i olika sammanhang. Medlemsstaternas 
representanter uppvisade heller inte samma försiktighet för att kommunicera med 
andra typer av aktörer såsom NGO:s och andra FN-medlemmars representanter, på 
det sätt som iakttogs i relationen mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna i 
WTO-frågan. Men ändå var det utfallet i EU-koordineringen som i stort bestämde 
det svenska handlingsutrymmet, både i meningen att det inte var möjligt att driva en 
linje som avvek från den gemensamma EU-positionen och genom att den svenska 
rösten på den internationella nivån med hjälp av EU blev betydligt starkare än vad 
den hade varit på egen hand. EU kunde på så vis fungera som en hävstång, något 
som skedde också i WTO även om de svenska aktörerna där kanske ansåg att EU-
kommissionen inte tog i med den styrka som den borde ha gjort.  

När det gäller EU:s betydelse var detta ett i hög grad tvingande drag hos processerna 
eftersom dess betydelse till avgörande del bestäms av EU:s formella regelverk och 
vilken beslutsmetod som fördraget föreskriver i frågan.685 Men även de praktiker 
som växt fram inom ramen för den formella organiseringen spelar roll. Till exempel 
var kommissionens roll i ”handel-och-frågorna” starkare än vad fördraget angav. 
Och EU:s betydelse inom den öppna samordningsmetoden var större på vissa 
områden än vad som kunde förväntats med tanke på att reglerna inte var bindande. 
Sammantaget gav denna undersökning vid handen, att för att förstå Sveriges 
agerande i internationella sammanhang måste man förstå de interna relationerna i 

                                                 
685 Jfr Karlsson, Agneta 1991; Brunsson, Nils 2002. 
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EU och på vilket sätt EU-arbetet betingar relationerna på den internationella nivån i 
termer av såväl möjligheter som begränsningar. I praktiken har alla internationella 
frågor en EU-dimension även om frågorna inte behandlas där eftersom det ändå är 
samma aktörer som möts i olika sammanhang. Det betyder att aktörerna måste vara 
försiktiga med att skapa konflikter som kan spilla över eller lämna spår på helt 
skilda politikområden. Men om nu EU alltid var viktig på den globala arenan, var 
andra internationella organisationer alltid viktiga i EU-arbetet?  

Frågan har inte ett lika entydigt svar, men resultaten tyder på att så är fallet om än på 
ett annorlunda sätt. Internationellt erkända aktörer inom det aktuella politikområdet 
kunde vara viktiga att hänvisa till när deltagarna ville åberopa expertis eller 
vetenskap bakom de argument som lades fram. OECD framhölls ofta som exempel 
på en viktig kunskapskälla inom sysselsättningspolitiken, och i 
handelsprocedurfrågan hänvisade man ofta till FN:s riktlinjer för goda 
tullprocedurer, liksom till OECD:s och WCO:s arbeten. På samma sätt som 
koalitioner inom EU spelade roll för agerandet på den internationella arenan kunde 
koalitioner inom FN-samarbetet ge nya konstellationer av koalitioner inom EU, och 
tjänster och gentjänster byttes mellan de olika sammanhangen. De internationella 
organisationerna sågs som så viktiga att de tilläts sitta med under WTO-
förhandlingarna om handelsprocedurerna. De gavs även utrymme att mot slutet av 
varje möte presentera läget i det egna arbetet, samt att göra inlägg i de frågor som 
diskuterats mellan medlemmarna. Även under den informella delen av mötena tilläts 
dessa att delta och kunde då ett medlemsland samarbeta på det sätt som Sverige 
gjorde ökade dess handlingsutrymme avsevärt. Dock berodde betydelsen av 
internationella organisationer framförallt på om det fanns andra regelskapare på 
området, och dessutom varierade det vilka organisationer som sågs som 
betydelsefulla på respektive område. Andra viktiga faktorer var vilken linje svenska 
representanter drev i förhållande till EU, det vill säga om Sverige hade någon nytta 
av att knyta sig till internationella organisationer. Även EU:s formella roll var 
central eftersom den kunde styra om det var möjligt att ha nära kontakter med andra 
än EU:s organisationer och medlemmar. Dessutom formades EU:s agerande inom de 
olika internationella organisationerna av de beslutsstrukturer som fanns där. För lika 
väl som Sveriges förvaltning var invävd i internationella beslutsprocesser inom 
internationella organisationer var även EU det. Under COP-förhandlingarna krävdes 
exempelvis kontinuerlig EU-samordning under det att mötena fortskred eftersom det 
hela tiden dök upp frågor som medlemsstaterna behövde enas om.  
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7.2 Sveriges agerande  

De internationella beslutsprocesserna i vilka den svenska förvaltningen deltog kan 
således karaktäriseras som fragmenterade och komplexa, historiskt bundna, utan slut 
och som relaterade till EU-arbetet. Det kommande avsnittet ska nu behandla hur den 
svenska förvaltningen handskades med dessa förutsättningar när den agerade för att 
påverka internationella regler som utarbetades i dessa processer. Den svenska 
förvaltningens handlingsutrymme står alltså i fokus. I det närmast följande avsnittet 
sammanfattas de huvudsakliga dragen vad gäller formerna för det svenska agerandet 
och handlingsutrymmet, på ett mer tematiskt sätt. 

Krav på samordning  

En tydlig faktor som starkt bidrog till en hög grad av sammanhållning i små grupper 
som vi såg i den korta sammanfattningen nyss var att förvaltningen upplevde det 
nödvändigt att ägna en stor del av sin tid till samordning. Detta krav kan bland annat 
förklaras med beslutsprocessernas komplexitet och fragmentering. En ökande 
komplexitet i omvärlden kan få organisationer att försöka begränsa osäkerheten och 
kontrollera skeendena genom att samordna verksamheter.686 Kraven på samordning 
gällde bland annat mellan olika politikområden där konsekvenserna för 
tillväxtpolitiken kopplades samman med den sociala politiken och med ekologisk 
hållbarhet, klimatfrågor inkorporerade biståndsfrågor eftersom fattiga länder drabbas 
hårdast av eventuella klimatförändringar och handelsfrågor knöts ihop med bistånd 
och stöd för fattiga länder då dessa oftast har svårast att ta sig in på marknader och 
leva upp till de krav som bland andra WTO ställer. Kopplingar gjordes även mellan 
handels- och miljöreglering eftersom ökad handel kan leda till exploatering av 
naturresurser. Och detta var bara några exempel från den empiri som samlats in här. 
Denna samordning av områden manifesterades bland annat i att internationella avtal 
i stor utsträckning kommit att omfatta regler som är betydligt bredare än den 
enskilda sakfråga som de berör.  

”Comprehensive approach” hade under ett bra tag varit ledordet i internationellt 
arbete där deltagarna beskrev vikten av att samordna insatser över områden och att 
se till helheten. I december 2003 lanserades den svenska politiken för global 
utveckling som kan ses som ytterligare ett led i denna trend. Detta kan i sin tur 
betraktas som en del av rationalitetstrenden med krav på organisationer att agera 

                                                 
686 Pfeffer, Jeffrey S. och Salancik, Gerald R. (1978) 2003. 
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målrationellt.687 Organisationer ska enligt denna institutionaliserade föreställning se 
till alla konsekvenser en insats får inom närliggande områden, oplanerade eller 
avsiktliga och de ska kunna kontrollera och styra processerna. Synen på 
organisationer och på de processer de deltar i är att det går att i förväg definiera 
preferenser och konsekvenser av olika handlingsalternativ. Problemet är bara, som 
visats här med hjälp av de beslutsteoretiska verktyg som använts, att internationella 
förhandlingar i stor utsträckning är arenor för politikskapande, socialisering, lärande, 
nätverkande och identitetsuppfyllande snarare än platser där aktörer gemensamt 
väljer mellan olika givna alternativ. Dessutom gjorde komplexiteten och 
fragmenteringen att det var omöjligt för aktörer att ha fullgod information om 
handlingsalternativ och konsekvenser. 

I det dagliga arbetet sågs det som viktigt att vara samordnad och koherent så att 
svenska aktörer sa samma sak på olika nivåer och på olika möten. Samordningen var 
även ett medel för informationsutbyte om vad som skedde i beslutsprocesserna och 
ett sätt att lära nya svenska deltagare om vad som krävdes för att påverka den 
internationella nivån. Att samordna upptog en stor del av arbetstiden och upplevdes 
som helt nödvändigt för att kunna arbeta internationellt. Tidsbristen och det faktum 
att aktörerna lärt känna varandra väl gjorde dessutom att det mesta skedde 
informellt. Att den svenska förvaltningen arbetade på samma sätt kan ses som ett 
utslag av regelföljande där Sverige anpassade sig till rådande normer. Men dessutom 
överfördes arbetsformerna från den internationella nivån som präglades av en hög 
grad av informalitet och nätverkande till det interna arbetet i den svenska 
förvaltningen. Att arbetet i stor utsträckning handlade om informellt alliansbildande, 
informationsutbyte och så vidare har genom socialisering och genom att det var så 
den internationaliserade förvaltningen arbetar blivit en institutionaliserad 
föreställning. Denna föreställning styrde därmed det egna agerandet även i andra 
situationer genom att tillhandahålla givna och normativt understödda 
handlingsmönster om vad som är det bästa och det rätta. Detta syntes bland annat i 
att arbetssättet inte är ifrågasatt utan ses som självklart och som det enda möjliga. 

                                                 
687Meyer, John W., Boli, John och Thomas, George M. 1994, ”Ontology and Rationalization in the 
Western Cultural Account” i Scott, Richard W., Meyer, John W. 1994. 
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Samordning föder mer samordning 

En annan slutsats angående samordningen är att den tenderar att generera mer 
samordning. Utöver den nationella samordningen som skedde för att visa upp sig 
som en enhetlig aktör och för att visa att berörda parter konsulterats och att de 
internationella reglerna följts, skedde olika former av samordning med like-
mindedgrupper där Sverige samordnade sig med andra länder och andra 
organisationer inför förhandlingsmötena. Men kontakter i en like-mindedgrupp på 
internationell nivå krävde i sin tur ofta samordning med andra EU-medlemmar först. 
Något som i sin tur krävde nationell samordning. I sysselsättningsfallet skedde 
samordningen främst mellan Närings- och Finansdepartementen samt 
arbetsmarknadens parter och sedan på EU-nivå informellt med kollegerna i EMCO 
och med DG Employment and Social Affairs tjänstemän. I Kyotofallet involverades 
Miljö- och Näringsdepartementen och UD samt Naturvårdsverket, 
Energimyndigheten och Sida samt en del miljöorganisationer innan EU-
koordinering och COP-möten vävdes in i varandra. Ibland skedde en del informell 
samordning såväl med EU-länder som med andra deltagare vid sidan av den 
formella dito. I WTO var det UD, Kommerskollegium och Tullverket som möttes 
hemma samt en del företagsföreträdare. Och inför EU-samordningen före varje 
förhandlingsmöte samordnade sig en mindre like-mindedkrets av EU-
medlemsländer. Samordningen tenderade alltså att öka över tid.  

Samordningen hade ett flertal funktioner utöver att se till att alla sa samma sak. För 
det första kunde den vara legitimerande som när Näringsdepartementet lät parterna 
delta i ett så sent läge att de inte kunde påverka utgången på beslutet. För det andra 
kunde den syfta till att förankra frågor, som när företagen bjöds in till Klimatforum 
eller till SWEPRO. För det tredje var den en viktig del i att lära sig vad man vill i 
frågorna som diskuteras då de svenska aktörerna upplever det som meningslöst att 
skriva strategier om de inte visste vad alla andra tyckte i frågan och vad 
förhandlingarna egentligen skulle handla om. För det fjärde innebar den tillfälle för 
informationsutbyte och för insocialisering av nya aktörer. För det femte kunde den 
ske helt rutinmässigt som en del av den svenska förvaltningspolitiska identiteten och 
utan något verklig intention förutom att det är så frågor hanteras. Veckomöten hölls 
alltid och gemensam beredning på regeringskansliet skedde rutinmässigt utan att 
tjänstemännen aktivt behöver ta några sådana initiativ. Däremot krävdes att den 
tjänsteman som höll i en viss fråga meddelade den som ansvarade för dragningen, 
till exempel 133-samordnaren, om något borde tas upp som rör den egna sakfrågan. 
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Att samordningen stärktes nationellt tack vare den internationella nivån var tydligt i 
alla tre fallen och betraktades också av de involverade som ett positivt drag – 
dessutom menar de intervjuade att Sverige är duktigt på att samordna och förankra 
och att detta tas emot positivt från övriga deltagare. Detta kan i sin tur verka 
bekräftande och förstärkande på detta drag i förvaltningens organisatoriska identitet. 
Inom regeringskansliet sker den formella samordningen först och främst genom 
delning, gemensam beredning och tvärdepartementala grupper. Mina resultat 
motsäger till viss del tidigare studier som presenterades i kapitel 2, som visat att den 
avgörande delen av samordningen sker genom antecipering eftersom det skedde 
oerhört mycket uttalad samordning såväl inom EU-kretsen som nationellt. I 
klimatfrågan kunde vi iaktta ett visst mått av tyst samordning, men parallellt med 
konstant upprätthållna kontakter. Kontakter behövdes för att kontrollera att 
synpunkterna blivit inkorporerade. Att direkt samordning utfördes istället för att 
aktörerna försökte antecipera övriga deltagares synpunkter bidrog ytterligare till att 
hålla grupperna samman eftersom det inte är mycket tid över till att göra något annat 
och dessutom förstärks gruppkänslan av de täta kontakterna. 

Ett problem med samordningen och det faktum att den svenska samordningen sågs 
som väldigt effektiv och väletablerad var att Sverige kan ”tycka till” om allting. I 
WTO-fallet blev detta till ett problem eftersom medlemsländerna i dessa 
förhandlingar inte anses kunna ha en åsikt i alla frågor om de ska vara 
framgångsrika i sitt påverkande. Istället måste länderna prioritera vilka frågor som är 
de absolut viktigaste eftersom avtalen i slutändan består av en stor paketlösning och 
det därför är viktigt att alla deltagare känner att de får igenom någon fråga. Det 
betyder också att ingen kan få allt. Det blev här en krock mellan två typer av krav, 
dels att samordna sig och vara en enhetlig och samstämmig aktör, dels att passa in i 
förhandlingsnormen inom WTO där parterna gemensamt ska komma fram till 
paketlösningar där inte alla kan få allt och därför inte bör tycka till om allt då den 
typen av agerande tenderar att förvirra övriga deltagare och späda ut trovärdigheten 
för Sverige då landet inte agerar på ett sätt som är konsistent med beteendet i WTO. 
Där var det istället viktigt att välja sina strider för att tydliggöra för andra vilka 
frågor som var viktiga för vem.  

Som vi såg i avsnitt 7.1 karaktäriserades samtliga studerade beslutsprocesser av att 
deras historia i form av tidigare händelser, uttalanden, vokabulär och gemensamma 
tolkningar av dessa skeenden var viktiga. Den historiska bundenheten var stark och 
byggde till stor del på den processkunskap och de regler för agerande som etablerats 
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över tid. Genom att tillgodogöra sig processens historia och återberätta händelser 
och tolkningar underlättades kommunikation och riskerna för missförstånd och 
konflikter kunde minskas. Det fanns en känsla av gemenskap och förtroende som 
baserades på att alla i gruppen arbetade med samma typ av frågor. Det blev tillfällen 
för arbetsmarknadsexperter eller klimatexperter att mötas och diskutera med 
likasinnade och många också med samma mål, åtminstone på en högre 
abstraktionsnivå i frågan om att alla arbetade med att ta fram ett beslut eller ett avtal. 
Den gemensamma historien skapar liksom den myckna samordningen en hög grad 
av sammanhållning. Den omfattande samordningen är kanske det mest framträdande 
draget i organiseringen av den internationaliserade förvaltningens arbete och leder 
till att grupperna med involverade personer knyts nära varandra och ägnar den 
övervägande delen av arbetstiden till att upprätthålla kontakter med varandra. Dessa 
kontakter ledde till nära relationer och gemensamma referensramar samt minskad 
anknytning till hemorganisationerna.  

Viktigt att följa etablerade regler 

Om en aktör ville påverka besluten som vi tittat på här var det på intet vis tydligt 
var, när och hur detta skulle ske eftersom processerna uppvisade en så hög grad av 
fragmentering. Då besluten växte fram på flera arenor och utan att alltid ha ett 
tydligt centrum, eller i flera fall ett centrum som inte enligt den formella modellen 
var ett centrum, är det svårt att tänka i termer av planerade och 
konsekvensberäknande beslut.688 Kalkyler förutsätter att det går att skaffa sig en 
överblick över skeendena och de arenor där processen förs framåt, men detta är 
förutsättningar som stämmer dåligt överens med hur de beslutsprocesser vi sett här 
fungerar. De platser där frågorna behandlas hade ibland mycket svaga kopplingar till 
varandra även om de ingick i samma organisation. Till exempel såg vi hur 
samordningen av WTO-frågor sköttes av andra personer än de som deltog i 
förhandlingsgrupperna för sakfrågorna, och där de två olika typerna av fora 
påverkade beslutsprocessens utseende och innehåll på ett inte helt tydligt sätt. 
Relationerna mellan dessa var komplicerade att överblicka för aktörerna då de 
innehöll olika deltagare från olika enheter nationellt, delvis pågår parallellt och 
delvis behandlar frågorna från olika utgångspunkter. I Kyotofallet blir det än 
tydligare eftersom möten (ännu mer än i WTO-fallet) pågick samtidigt i tiden i var 

                                                 
688 Jfr March, James G. 1994a March, James G. och Olsen, Johan P. 1979. 
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sin ända av samma byggnad, vilket gjorde utvecklingen praktiskt omöjlig att följa på 
ett övergripande plan. Denna fragmentering minskar kontinuiteten och försvårar 
samarbete och kontakter eftersom aktörerna måste lära känna varandra på nytt.  

Eftersom alla representanter ingick i flera olika sammanhang, betydde det att alla 
hade flera olika saker som efterfrågade deras uppmärksamhet och prioriteringarna 
blev inte alltid desamma för alla deltagare. I WTO-fallet såg vi hur delegater sprang 
mellan flera möten, och i sysselsättningsfallet diskuterades öppet problematiken med 
de nya medlemsstaternas representanter som ännu inte lärt sig arbetssättet och 
skickade olika representanter. Dessutom skedde förhandlingar om olika frågor som 
påverkar varandra parallellt i tiden vilket gjorde att aktörerna var tvungna att 
prioritera och välja var uppmärksamheten skulle läggas. När beslutsprocessen 
flyttade mellan olika fora med olika deltagare på ett sätt som ofta inte var 
förutsägbart var det svårt att veta vad som var viktigt och vad förvaltningen borde 
lägga sina resurser på. Men hur sker då sådana prioriteringar? Av någon anledning 
valde ju Sverige till exempel i WTO-fallet att sitta med i såväl EU-samordning som 
förhandlingsgruppsmöten. I det senare forumet har Sverige inte rätt att föra sin egen 
talan och i det förra finns mycket lite utrymme för medlemsstaterna att göra sina 
röster hörda då det snarast fungerar som en ensidig informationskanal. Varför 
prioriterades att sitta med här trots att det inte kan sägas ge något som helst 
inflytande då det egna deltagandet är så omgivet av såväl formella som informella 
strukturer som förhindrar ett aktivt deltagande?  

När en mängd beslut måste fattas snabbt och ofta skapas rutiner och handlingsregler 
för att hantera detta. Dessa formas i sin tur utifrån den organisatoriska identiteten 
och den svenska förvaltningens identitet.689 Om de svenska aktörerna uppfattar sig 
som företrädare för en av medlemmarna i en viktig organisation blir det en 
självklarhet att det finns representanter med på de möten dit tillträde ges. Speciellt 
som så många andra aktörer kämpar om att få finnas med skulle det verka underligt 
att någon som får struntar i det. Det är med andra ord symboliskt viktigt att finnas på 
plats. Om man som tjänsteman på UD med ansvar för WTO-frågor inte deltar i 
formella WTO-fora skulle detta förmodligen uppfattas som ganska märkligt. Det ses 
som en självklarhet att detta ingår i den verksamhet som ska bedrivas.  

                                                 
689 Scott, Richard W. 1998; Powell, Walter W. och DiMaggio, Paul J. 1991.  
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De regler som följs handlar då om så mycket annat än direkt inflytande. Det handlar 
om att socialiseras in i en grupp, att lära sig att tala som de andra och förstå deras 
utgångspunkter, men också lära sig att förstå och skapa den nationella ståndpunkten 
i frågan eftersom denna kommer att efterfrågas. Genom att delta i möten och lära 
känna andra deltagare kan Sverige få hjälp att formulera egna ståndpunkter och 
skapa allierade som i de många informella fora kan driva samma linje som de 
svenska aktörerna. Dessa aktörer kan vara andra medlemsstater men likaväl 
internationella organisationer och INGO:s eller sekretariatet i den aktuella 
regelskaparorganisationen. I fallet med WTO såg vi en mängd sådana kontakter 
både med medlemsländerna och då främst EU-kretsen, men också med OECD, 
UNCTAD och Världsbanken. Dessutom följde Kommerskollegiums tjänstemän inte 
i första hand med för att bidra med sin sakkunskap, utan för att lära sig hur 
förhandlingarna gick till, hur delegater bör uppträda, vilken typ av kontakter som 
ska tas och så vidare. Det betyder att beslutsprocessen fyllde funktionen av att hjälpa 
till att socialisera in nya deltagare i ett för dessa nytt sammanhang med nya rutiner 
och arbetssätt. Den tekniska kunskap som handläggarna på myndighetsnivå  besatt 
var i sig inte relevant för de möten de bevistade och förklarar inte varför de ingick i 
den svenska delegationen. I Kyotofallet var kontakterna också täta med andra 
medlemmar och med NGO:s, sekretariat och kommissionstjänstemän.  

Detsamma gällde i sysselsättningsfallet där framförallt kommissionens tjänstemän 
utöver medlemsstaternas representanter var viktiga kontakter. Då processerna var så 
fragmenterade till sin karaktär kunde deltagande i till synes meningslösa möten ge 
tillfälle att uppdatera sig kring vad som hänt genom informella samtal och kontakter. 
Således har vi identifierat ett flertal funktioner och med deltagande som framträder 
om vi vidgar perspektivet och tänker oss att deltagande kan förstås som styrt av en 
organisatorisk identitet som formas av relationerna i det internationella 
sammanhanget. Att skaffa sig en ståndpunkt eftersom det förväntas att alla deltagare 
har en sådan, att lära sig hur processen och de andra aktörerna ser ut för att passa in i 
sammanhanget – socialisering, att få reda på vad som hänt och skaffa uppdaterad 
information, att knyta kontakter för alliansbyggande, att visa upp sig som aktiv 
medlem och för att det upplevs som självklara aktiviteter givet vilken typ av 
organisation aktörerna uppfattar sig tillhöra.   

Ytterligare en aspekt av vikten att följa etablerade regler var att det ansågs viktigt att 
visa att Sverige följde tidigare beslut och åtaganden på de aktuella politikområdena. 
Detta var en viktig del i att skapa förtroende för Sveriges agerande och identitet som 
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en pålitlig aktör med engagemang för frågorna och den regelskapande 
organisationen. Exempelvis var det bra att kunna visa att Sverige tidigare legat långt 
framme på miljöregleringsområdet, att påvisa att Sverige under många årtionden 
arbetat med förenkling av handelsprocedurer och att visa upp svenska rutiner för att 
konsultera arbetsmarknadens parter och andra saker som ingick i tidigare 
överenskommelser.  

Deltagande som regelföljande 

När aktörerna går in i beslutsprocesser gör de inte detta som helt nya aktörer på 
områdena utan de försöker tolka och förstå sammanhangen utifrån erfarenheter och 
tolkningsramar som formats tidigare och som formas i mötet med andra under 
processernas gång.690 Det betyder att agerandet formas av andra saker än de idéer de 
svenska aktörerna från början hade med sig till mötesrummen. Bland annat är 
organisatorisk identitet en viktig förklaring till agerandet.  

En viktig typ av regler att förhålla sig till var kopplade till den historiska 
bundenheten som beskrevs i avsnitt 7.1. För att betraktas som legitim var det viktigt 
att använda sig av det etablerade gemensamma språket eller jargongen. Förslag som 
lades fram var tvungna att vara situerade i processens historia och formulerade med 
vedertagna uttryck och begrepp. Därför ansågs det vara en viktig kunskap att känna 
till sådana saker och att agera inom de ramar och på de sätt som därigenom 
definierades som korrekta. Detta var regler som formats under processens gång och 
ibland under många år. Som medlem i en internationell organisation måste stater 
uppfylla vissa formella krav i form av att rösta på förslag och sitta med på vissa 
möten. I WTO-fallet var till exempel alla länder tvungna att med enighet fatta 
besluten om ministermötesdeklarationerna och på ministermötet i EU när beslutet 
om de nya sysselsättningsriktlinjerna togs var arbetsmarknadsministrarna på plats 
trots att innehållet i beslutet formats mycket tidigare. Och trots att Sverige är ett så 
litet land både sett ur ett ekonomiskt perspektiv och sett utifrån mängden utsläpp av 
växthusgaser var landet ett av de drivande på den globala arenan för att få till 
Kyotoprotokollet även om chanserna att påverka givet landets storlek måste ha tett 
sig marginella. Detta var olika exempel på rolluppfyllande som vi såg i de tre 
fallstudierna.  

                                                 
690 March, James G. 1994b. 
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Den första typen handlar om formellt tvång att delta i olika delar av en process och 
den andra om att aktörer upplever det som deras uppgift att delta.691 Det kan verka 
märkligt att UD bemannar alla gruppförhandlingar i WTO eftersom Sverige ändå 
inte tillåts tala, men det ingår helt enkelt i den identitet och de uppgifter som ges till 
en handläggare för en viss förhandling att sitta med på alla tillgängliga möten. Vad 
gör en tjänsteman med ansvar för WTO-förhandlingarna? Svaret är att han eller hon 
åker på möten som handlar om detta. Men utöver att direkt påverka möten och 
förhandlingar som kanske inte ens är möjligt finns flera andra orsaker till att delta. 
Genom att resa till Genève ges tillfälle att träffa andra aktörer som är aktiva på 
arenan, dessutom visar man genom att sitta med att Sverige är ett land som är 
intresserat av de frågor som behandlas. Det handlar alltså både om att rent 
funktionellt träffa andra som det går att bilda allianser med och om att skapa sig 
legitimitet som en engagerad aktör. Det senare är att betrakta som en form av 
regelföljande eftersom det handlar om att passa in i mönstret för hur en engagerad 
aktör beter sig, eller bör bete sig. Om vi tar WTO som exempel igen är 
medlemmarna tvingade att delta i förhandlingar om en mängd sakfrågor varav 
knappast alla intresserar samtliga deltagare. Vi såg till exempel hur LDC-länderna 
inte visade något större intresse för innehållet i förhandlingarna. Detsamma gäller 
EU-länderna, för som medlem i en organisation finns förpliktelser att uppfylla som 
innebär att resurser krävs för att bemanna obligatoriska möten och liknande. Och i 
den självuppfattning Sverige har som ett föregångsland på miljöregleringsområdet 
upplevdes ett aktivt deltagande i Kyotoförhandlingarna som en självklarhet. Att vara 
med i en beslutsprocess kan därför handla om olika typer av tvång likaväl som om 
en avsiktlig strategisk handling, och att delta i en beslutsprocess kan därför förstås 
som ett utslag av regelföljande. 

Politikerintresset avgörande – men alla blir politiker 

Gränsen mellan politik och förvaltning blev otydlig i arbetet där företrädare från 
olika organisationer (departement, verk och intresseorganisationer) deltog nära och 
informellt tillsammans. Detta gällde för alla tre fallen. Fördelningen av 
arbetsuppgifter och styrning skedde inte enligt den formella modellen. Bland de som 
arbetade tillsammans i fallen var gränsen mellan de hemorganisationer som 
deltagarna kom från oftast inte väsentlig eftersom det gemensamma målet stod i 

                                                 
691 March, James G. och Olsen, Johan P. 1982, ”Organizational Choice under Ambiguity” i March, 
James G. och Olsen, Johan P. 1982; Jepperson, Ronald L. 1991. 
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fokus. Styrningen av myndigheter bedrevs främst genom informella kontakter, och 
det var ibland svårt att veta vem som skrev instruktioner och liknande eftersom detta 
tenderade att ske i konsensus inom gruppen.  

En annan implikation av att gränserna mellan olika typer av roller och uppgifter 
blandades samman var att alla deltagare i processerna på sätt och vis blev politiker. 
För det första handlade det om att rollerna och uppgifterna blandades samman i de 
täta grupperingarna så att även tjänstemän ibland fick ta sig an politiska 
överväganden. Detta var inget unikt för dessa processer, och den något artificiella 
uppdelningen mellan politik och administration är oftast enbart en analytisk eller 
normativ sådan. I den här undersökningen förstärktes gränsupplösningen av att det 
inte alltid fanns tid till återkopplingar hem till den politiska ledningen och att 
tjänstemännen i de internationella processerna ständigt efterfrågades om den svenska 
regeringens ståndpunkt. För det andra handlade det om att andra länders 
representanter inte kunde skilja på olika typer av svensk organisatorisk tillhörighet. 
Den svenska förvaltningsmodellens unika drag med självständiga myndigheter var 
okänd för övriga deltagare i processerna. De aktörer som inte var svenskar kunde 
inte se skillnad på departement och myndigheter vilket gjorde att tjänstemän från 
båda dessa organisationer uppfattades som representanter för den svenska 
regeringens ståndpunkt.  

Ytterligare en faktor var att det fanns behov av tydliga ledare och personer som 
gjorde den svenska positionen känd och uppskattad. Det fanns som en av de 
intervjuade uttryckte sig ett behov av politiska stjärnor. Att en minister uttalade sig 
eller påpekade för kommissionen att den svenska positionen var si eller så, sågs som 
ett mycket effektivt sätt att agera då det visade att Sverige prioriterade frågan och 
var mycket angeläget att se ett resultat som liknade den svenska positionen. Även 
vid tillsättning av ordförandeposter och högre poster på tjänstemannanivå var 
politikerna viktiga aktörer som kunde skapa handlingsutrymme och möjligheter. 
Men vi såg i Kyoto-fallet hur en av departementstjänstemännen uppfattades som en 
central politiker och på samma sätt var portalfigurerna i WTO och 
sysselsättningsfallen tjänstemän. Och även om det fanns situationer där det var 
viktigt att folkvalda politiker agerade i processerna gjordes många av de politiska 
uttalandena längs vägen av tjänstemän på olika nivåer och då främst tjänstemän med 
en politikerroll. Det var en politikerroll både i bemärkelsen att de gjorde politiska 
avvägningar i sitt dagliga arbete, då de snabbt måste kunna bedöma vad den svenska 
positionen kunde tänkas vara i en ny situation, och i bemärkelsen att de företrädde 
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den svenska positionen genom sin ledarroll som av andra uppfattades som politisk. 
Om vi ska tala i termer av identitet och handlingslogik formades tjänstemännen till 
att vara politiker genom förväntningarna från andra och genom sina arbetsuppgifter. 
Genom att värderas och bedömas som en politiker tog aktörerna fram de beteenden 
som förknippas med denna typ av aktör och agerade enligt dessa. De internationella 
beslutsprocesserna ställde alltså krav på att deltagarna skulle agera som politiker och 
företräda en svensk position.  

Distinktionen mellan mjuk och hård lagstiftning ger de mest tydliga skillnaderna 
mellan fallen, det politiska intresset. I de fall politikerna hade ett stort engagemang 
för internationella frågor ingick ministern i den lilla grupp som arbetade med 
frågorna. På så sätt hade ministern inblick i verksamheten och gav frågan tydlig 
politisk förankring. I sysselsättningsfallet var det politiska intresset däremot mycket 
svalt och processen var i princip tjänstemannadriven på alla nivåer. Deltagarna drog 
slutsatsen att detta till stor del berodde på att politikernas intresse för att vara med i 
processer utan reell lagstiftning som slutmål var begränsat. I de båda andra fallen 
fanns drivna och insatta ministrar som hade klimat och handelsprocedurer som några 
av sina hjärtefrågor varför de aktiva grupperingarna innehöll representanter från den 
politiska ledningen. Det som förklarar det politiska deltagandet är alltså huruvida det 
fanns ett uttalat politiskt intresse. Det fanns inga etablerade strukturer som annars 
garanterade att politikerna ingick i arbetet.  

Det fanns vidare tydliga indikationer på att de svenska deltagarna i de aktuella 
processerna uppfattade att de var tvungna att springa efter dagordningen eftersom 
det ansågs vara EU som bestämde när och hur frågor skulle behandlas. Det fanns 
vidare kritik mot att den politiska ledningen och den svenska regeringen inte 
tillräckligt tydligt hade en vilja i EU-frågor vilket gjorde att för lite satsades på att 
skapa bra former för arbetet med sådana frågor. Det efterfrågades fler nationella 
experter och strategier för att komma in tidigare i beslutsprocesserna för att det 
skulle finnas någon möjlighet att påverka utgången. En brist på engagemang från 
politikerna i EU-frågorna riskerade orsaka problem för förvaltningen eftersom det i 
arbetet fanns risk att frågorna uppfattades som lågt prioriterade – vilket sågs som ett 
problem givet att de beslut som fattades hade så stor effekt på det svenska samhället. 
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Strategier för att hantera motstridiga krav 

I kapitel 2 diskuterades det faktum att det ofta är viktigt att producera och presentera 
rationalistiska planer och strategier även om dessa sedan inte används i praktiken.692 
Men i den här studien såg vi inte några direkta tecken på att de som arbetade direkt 
med internationella frågor ägnade särskilt mycket tid åt upprättandet av den typen av 
planer. Beror detta på att kravet från den nationella nivån om att agera rationellt efter 
vissa specifika formella regler inte är speciellt starkt? Var kontrollen eller 
granskningen av verksamheten svag? Eller berodde det på att alla visste att 
beslutsprocessen gick snabbt och fungerar på ett sådant sätt att regleringsbrev och 
andra formella styrkanaler är alldeles för trubbiga instrument? En trolig förklaring är 
att kraven på rationalitet och formellt agerande uppfylls genom att andra delar av de 
organisationer som de internationellt arbetande tjänstemännen tillhör deltar i den 
formella styrningen av verksamheten och att det är frågan om en särkoppling mellan 
verksamheter.693 Regleringsbrev skrivs, årsredovisningar görs sedan på basis av 
dessa och de uppdrag myndigheterna får rapporteras åter, och i dessa dokument 
finns förstås den internationella verksamheten med även om rapporteringen inte 
speglar det som verkligen händer i det dagliga arbetet särskilt bra.  

Detta styrdes istället av informella kontakter, möten, instruktioner och tolkningar av 
instruktioner och nätverkande med internationella kolleger än genom den andra 
typen av styrinstrument vilka tenderade att vara svårtillämpliga i de fragmenterade 
och intensiva beslutsprocesser vi följt här. Istället var det just det informella som 
dominerar mycket på grund av graden av komplexitet som i sin tur gör tidsramarna 
mycket begränsade. Eftersom de formella styrinstrumenten fanns som en 
legitimerande grund tillgodosågs således även kravet på att agera enligt vissa tydliga 
normer såsom den organisatoriska åtskillnaden mellan departement och verk med 
tydlig uppdelning mellan uppgifter kräver. Men det betyder att vi fick en 
särkoppling mellan prat och handling eftersom den svenska förvaltningspolitikens 
retorik byggde på att den svenska förvaltningen inte behövt ändra sina arbetssätt. En 
retorik som många av de intervjuade är medvetna om och anser påverkar enskilda 
tjänstemäns agerande eftersom den uppfattas som en politisk signal till hur man ska 
agera gentemot EU.  

                                                 
692 Brunsson, Nils 2003; Meyer, John W., Boli, John och Thomas, George M. 1994; Meyer, John W. 
och Rowan, Brian 1991. 
693 March, James G. 1994a. 
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Detta gav i sin tur upphov till de konflikterande kraven att inte låta EU ha något 
inflytande över verksamheten och att på den internationella nivån anpassa 
verksamheten till de där rådande reglerna. Lösningen för förvaltningen blev då 
ytterligare en särkoppling i form av en särkoppling mellan verksamheter där de 
internationella frågorna hanterades av vissa specifika enheter och handläggare 
medan den nationella politiken bedrevs i resten av organisationerna. Återigen finner 
vi den största skillnaden mellan fallet med mjuk reglering och de övriga två där 
särkopplingen mellan EU-verksamhet och vanlig svensk politik var som störst och 
också mest strategiskt genomtänkt. Bland annat hölls AMS utanför arbetet med EU:s 
sysselsättningsstrategi och även arbetsmarknadens parter. Detta kan ses som ett 
exempel på utelämnandestrategin för styrning.694 Men samtidigt underlättade den 
öppna samordningsmetoden kontakter mellan länders förvaltningar och avsaknaden 
av hot om harmonisering gjorde de svenska deltagarna mer öppna för intryck och 
idéer från andra medlemsländer vilket i sin tur gjorde att den svenska politiken i hög 
grad kom att färgas av det europeiska samarbetet.   

Form över innehåll 

Alla frågor Sverige prioriterade inom de studerade områdena kan betraktas som 
formfrågor. Det handlade om färre riktlinjer och mål och inte om vilka mål eller 
vilka riktlinjer inom sysselsättningspolitiken, det handlade om att förhandlingarna 
om Kyotoprotokollet ska fortskrida – inte främst om deras innehåll, och detsamma 
gällde för handelsprocedurerna och WTO-förhandlingarna. Det handlade om vilka 
som skulle vara med och under vilka former förhandlingarna ska drivas, att frågan 
skulle prioriteras och så vidare. Däremot gavs en del intressanta resultat och 
iakttagelser i relation till detta. Sammanblandningen av uppgifter och de oklara 
gränserna tilltar dessutom om allt blir expertkunskap och inget politik. 

Den svenska linjen komplicerades emellertid av den extra dimensionen att de frågor 
som Sverige betraktade som ”sina” ofta handlade om att ta till vara de fattiga 
ländernas intressen och skapa internationella regler som bidrar till att minska 
fattigdomen, förbättra hela världens miljö och så vidare. I WTO drev Sverige 
exempelvis frågor som inte skulle komma att ge några fördelar för svenska företag 
på lång tid framöver men som kunde förbättra det multilaterala handelssystemet och 
öka handeln mellan fattiga länder. Det var frågor som i strikt mening inte kan anses 
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vara egennyttiga. Att Sverige under lång tid levt i fred och frihet och kunnat ägna sin 
energi delvis till att hjälpa andra har blivit ett etablerat handlingsmönster, Idéerna 
ingick i identiteten och självbilden hos organisationer som företräder Sveriges 
position. Med den rollen följde vissa givna handlingsmönster och också vissa givna 
allierade och vissa typer av regler och argument man kunde stödja sig mot.  

Dessutom tenderade uppfattningen om vad som var den primära utgångspunkten att 
förändras över tid. Ju mer engagerade representanterna blev i frågorna desto 
viktigare ansåg de att det var att få till stånd regler som passade alla. I 
sysselsättningsstrategifallet trodde Sverige sig inte ha någon reell hjälp av nya regler 
men menade att samarbetet inom sysselsättningspolitiken borde stärkas för EU:s 
bästa. I klimatfrågan lade Sverige de egna sakfrågorna åt sidan till förmån för att 
vara en god ledare inom EU och få till stånd ett avtal. Detta agerande och de 
förändrade uppfattningar vi kunde iaktta över tid, framförallt i sysselsättningsfrågan 
som utgjordes av ett nyligen internationaliserat område, tyder på att det sker en 
omformning av identiteter och därmed av preferenser och de frågor man sedermera 
driver. Inom samtliga organisationer, det vill säga EU, FN och WTO hade Sverige 
också en övergripande agenda att göra organisationerna mer demokratiska. Sverige 
vill bredda deltagandet, öka transparensen och göra processerna mer rättvisa. 
Framförallt ska detta göras genom att förändra strukturen för hur beslut fattas genom 
olika typer av reformer eller andra mindre förändringar. I två av de fall som 
studerats fanns det tydliga aspekter av detta. I Kyotoförhandlingarna var 
biståndsfrågorna ett prioriterat område och likadant såg det ut på 
handelsprocedurområdet där tekniskt bistånd och work-shops för att stärka de 
mindre utvecklade ländernas arbete var viktiga prioriteringar.  

Sammantaget kan detta ses som ett sätt att försöka omforma de krav som ställs på 
verksamheten och anpassa organisationerna till vad som uppfattas som svenska 
arbetssätt. På så vis kan Sveriges möjlighet till inflytande i framtiden tänkas öka. En 
annan anledning till att formfrågor blir viktiga kan också vara att det kan vara 
betydligt lättare att enas kring dessa än kring sakfrågorna. Om vi tar klimatfrågan 
som exempel skulle det förstås gynna Sverige att få andra länder att följa liknande 
normer och miljökonventioner som EU:s medlemsstater gör. En sådan utveckling 
kan leda till minskade risker för ökade kostnader för anpassning till nya regler för 
Sverige. Givet de uttalanden som aktörerna gjorde verkar detta emellertid inte ha 
varit en viktig aspekt, utan istället tycks mer övergripande frågor om demokratiska 
styrformer och fortsatta förhandlingar ligga väl i linje med den självbild och identitet 
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som den svenska förvaltningen hade. Det är möjligt att betrakta detta sätt att 
exportera dessa normer utifrån ett lämplighetslogiskt handlingsmönster. I och med 
att en organisation uppfattar sig på ett visst sätt, exempelvis som någon som arbetar 
för ökad frihandel och minskad fattigdom, följer också etablerade 
handlingsföreskrifter med denna organisatoriska identitet. Det blev därför helt 
logiskt och självklart för Sverige att också i sina externa relationer på internationella 
eller globala arenor företräda dessa värden. Enligt denna förklaring drev Sverige 
dessa frågor inte så mycket för att slippa anpassa sig i framtiden, utan för att när de 
svenska organisationerna ställde sig frågorna vad det är för en typ av situation och 
vad en sådan aktör som man är brukar göra blir svaret att driva denna typ av 
rättvisefrågor. Som vi såg hade Sverige andra typer av samordnings- och 
beredningsprocesser som gick ut på att förankra och skapa konsensus. Att arbeta för 
inkludering och utveckling i fattiga länder ingick vidare som ett övergripande mål i 
den svenska utrikespolitiken.  

Två mekanismer, spill over och socialisering, kan hjälpa oss att förstå varför 
betydelsen av formfrågor blir så stor och framförallt varför det är en viss typ av 
formfrågor som blir aktuella för Sveriges del. Spill over-effekten handlar om 
strategin att omforma sätten att fatta beslut till mer rättvisa/demokratiska sätt, 
fattigdomsbekämpning och så vidare för att detta är traditionella svenska 
hjärtefrågor som förknippas med den svenska identiteten och därför också genererar 
liknande handlingsmönster på nya områden. Socialiseringen består i att aktörerna 
efter att ha arbetat nära tillsammans med andra länders representanter och 
organisationer börjar tycka att det är en bra idé med internationellt samarbete och att 
dessa aktörer har relevanta idéer för vad som ska göras.  På så vis blir engagemanget 
i det gemensamma och uppfattningen att man tillhör en och samma grupp det som 
gör att man vill etablera bättre och mer rättvisa regler på internationell nivå. Detta är 
något som förstärker sammanhållningen då det innebär att aktörerna identifierar sig 
med sina internationella kolleger och agerar såsom medlemmar av ett transnationellt 
sammanhang snarare än det nationella de är satta att företräda.  

Bestående små grupper 

Som beskrevs i avsnitt 7.1 var ett av beslutsprocessernas mer framträdande drag att 
de tycktes sakna slut vilket fick ett antal konsekvenser för den svenska 
förvaltningens arbete. Bland annat deltog de aktörer och delar av organisationer som 
skulle genomföra de regler som besluten gällde själva i ytterst begränsad 
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utsträckning. I Kyotofallet fanns några genomförandeprojekt med som ”side events” 
vid ett COP-möte, men dessa aktörer deltog inte i förhandlingarna i sig. I 
sysselsättningsfallet var AMS och parterna inte delaktiga och i WTO-fallet var det ju 
främst företag som så småningom skulle arbeta efter de eventuella reglerna och 
dessa deltog inte direkt i förhandlingarna även om vissa initiativ togs framförallt 
från UD:s och Kommerskollegiums sida. Så istället för att lämna över 
förhandlingarna om en eventuell implementering fortsatte samma grupp av aktörer 
att förhandla om nya åtaganden även om dessa, som i fallet med Kyoto, handlade 
just om implementering. Det skedde alltså en uppgiftsfördelning där vissa delar av 
den svenska förvaltningen vävdes in i internationella sammanhang och genom de 
strukturer som fanns där i form av en tendens att ständigt fortsätta framåt kom att 
stanna just här. I en rationalistisk beskrivning av en beslutsprocess tänks det ofta 
finnas ett tydligt avslut, men här blandas istället förberedandefas, förhandling, 
beslutstillfälle och genomförande samman i en lång process som innehåller dessa 
delar parallellt. Förhandlande och deltagande i transnationella sammanhang har 
blivit vardag och en självklar identitet för vissa och en fas som dessa aktörer aldrig 
lämnar.   

För att hantera arbetet utförde förvaltningen ett antal mycket tidskrävande uppgifter 
såsom samordning för att uppvisa nationell koherens och ”tala med en röst”, 
samverkan med andra länders och andra organisationers företrädare för att skapa 
allianser och skaffa information, bemanning av möten och utformning av den 
svenska positionen. Med de begränsade resurser som fanns tillgängliga – oftast 
arbetade endast ett tiotal med de aktuella frågorna - gjorde att det inte fanns så 
mycket tid och resurser kvar att ägna åt att delta i linjeorganisationen på hemmaplan. 
Gick man och fikade var det för att passa på att prata med någon om enhetens syn i 
en fråga eller se efter om det behövs tas fler kontakter på EU-nivån för att samla mer 
information. Precis som March argumenterade för i sin diskussion om 
departementalisering så ökar kontakterna vertikalt, det vill säga mellan departement 
och myndigheter och mellan chefer och underordnade som arbetar med samma 
sakfråga, medan kontakterna horisontellt med andra inom samma organisation 
minskar avsevärt, vilket skapar samhörighet inom sakområden.695 Eftersom politiken 
skapades längs vägen var det svårt för den som inte deltog direkt att ha en 
uppfattning om vilka frågor som var viktiga och kunna delta på ett meningsfullt sätt 

                                                 
695 March, James G. 1994a. 
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i samtal med de mer involverade aktörerna. Det gjorde att andra aktörer än dessa 
hölls utanför och att gruppen svetsades samman än mer av nära samarbete och 
utarbetad jargong.  

Skillnader i fallen 

Uppdelningen mellan tekniska och mer värderingsmässiga frågor behandlades i 
avsnitten om historisk bundenhet och visade sig inte ge några betydande skillnader i 
de tre fallen. Däremot var skillnaden mellan mjuk och hård lagstiftning något som 
hade betydelse för hur verksamheten kom att utformas och bedrivas. Vi har talat om 
hur deltagarna i de internationella processerna tenderar att bedriva sitt arbete en bit 
bort från den svenska förvaltningen bland annat för att resurserna att delta i den 
svenska kontexten parallellt med den internationella inte räcker till, men ibland kan 
det vara frågan om en mer medveten hållning då detta möjliggör särkopplingar. I 
fallet med sysselsättningsriktlinjerna var viljan att integrera strategin i den svenska 
sysselsättningspolitiken begränsad. Sverige ansåg sig inte kunna lära något av de 
övriga EU-medlemmarna utan istället ville man att de skulle lära sig att driva politik 
på svenskt vis. Att då låta ett litet antal tjänstemän på departementsnivå i Sverige 
hantera EU-frågorna blev ett sätt att hålla EU-inflytande på avstånd. På så vis kunde 
andra enheter på departementsnivå, AMS och parterna bedriva traditionell svensk 
sysselsättningspolitik. I de andra två fallen handlade det i större utsträckning om en 
anpassning till förutsättningarna på den internationella arenan som krävde 
deltagarnas totala uppmärksamhet och anpassning till de där rådande förhållandena 
under vissa tider. Så tack vare att det handlade om mjuk normgivning var det möjligt 
att nationellt argumentera för att den svenska politiken inte behövde anpassas till de 
europeiska riktlinjerna. Tolkningsutrymmet i frågan var större och EU:s tryck på 
implementering var betydligt svagare än i fallen med Kyotoprotokollet och ett 
eventuellt avtal om handelsprocedurer.  

Men även i de andra fallen fanns särkopplingar fast av ett annat slag. I 
sysselsättningsfallet såg vi att det var en särkoppling mellan olika delar av 
organisationerna som agerade gentemot olika och motstridiga delar av omgivningens 
krav. Vissa delar av Närings- och Finansdepartementen deltog mycket aktivt i 
arbetet med att ta fram nya riktlinjer för sysselsättningspolitiken medan övriga delar 
förblev ovetande om att en sådan process ens ägde rum. Dessa aktörer hade istället 
ansvaret för samma frågors hantering på nationell nivå. Sedan var det en särkoppling 
mellan presentation och praktik där NAP:en var tänkt som en presentation för 
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Bryssel medan politiken bedrevs som förr utan påverkan från EU-nivån. Men i 
praktiken blev särkopplingen omvänd där presentationen utgjordes av att Sveriges 
deltagande i arbetet med sysselsättningsstrategin endast var en fasad för att verka 
legitim på EU-nivå medan det i praktiken skedde ett omfattande politikskapande och 
idéutbyte i EU-sammanhangen. I klimatfallet var det däremot uttalat att Sverige 
skulle utveckla en gemensam internationell reglering i frågan och särkopplingen 
uppstod gentemot de som sedan skulle delta i genomförandet av lagstiftningen, det 
vill säga privata aktörer som företag eller andra delar av Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten. Denna särkoppling var alltså rent organisatorisk och handlade 
inte om att förhindra internationellt inflytande på svensk politik. De tjänstemän som 
hade rest runt och förhandlat fram själva Kyotoprotokollet fortsatte sin resa till nästa 
COP-möte där nya åtaganden och implementering skulle förhandlas medan frågorna 
på nationell nivå lämnades över till andra aktörer. Det var alltså en särkoppling 
mellan verksamheter och över tid. 

I WTO-fallet såg vi hur tjänstemännen som arbetade med handelsprocedurfrågan 
deltog aktivt i kontakter med andra internationella organisationer som jobbade med 
frågorna, finansierade bistånds- och promotionprojekt och fanns med i EU-
samordning och i WTO-möten. Men det var tydligt att om väl ett avtal antogs skulle 
ingen implementering ske i Sverige eftersom Sverige redan uppfyllde de krav ett 
sådant eventuellt avtal skulle komma att ställa. Dessutom såg vi en annan form av 
särkoppling vi inte iakttog i de övriga två fallen. Det tycktes här finnas en grupp av 
tjänstemän som var upptagna med att samordna samordningen. Strukturen på WTO-
frågorna inom EU krävde en nära samordning inom och mellan medlemsstaterna 
samt mellan medlemsstaterna och kommissionen. Även om kommissionens mandat 
var starkt fanns en önskan från dess sida att upprätthålla goda kontakter med 
medlemsstaterna då det kunde finnas risk att bristande koordinering kan leda till en 
försvagning av EU:s röst inom WTO. Så även om samordningen i 133 var något av 
en formalitet då de olika sakfrågorna oftast behandlas och fick sin form på andra 
ställen krävde den ett engagemang av medlemsstaterna. Detta engagemang sköttes i 
Sverige av ett antal samordnare på UD-IH i Stockholm, på representationen i 
Genève och på representationen i Bryssel. Medan sakfrågorna parallellt drevs av 
andra personer. Ibland var kontakterna mellan dessa två grupper bristfälliga och 
samordnare som deltog i 133-möten saknade ibland information om vad de skulle 
säga i substans angående exempelvis handelsprocedurer.   
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Sammantaget gav dessa särkopplingar möjligheter för förvaltningen att upprätthålla 
ett handlingsutrymme trots motstridiga krav från olika delar av omgivningen. Dessa 
består bland annat i att hålla EU på armlängds avstånd och samtidigt vara en god 
EU-medlemsstat för att uppfattas som legitim och ges inflytande över processerna, 
att resa världen runt och delta i förhandlingar och vara hemma och genomföra vad 
man deltagit i att besluta om och så vidare. Men tack vare möjligheten att koppla 
loss verksamheter från varandra och från presentationen kan en paralysering av 
verksamheten undvikas. Man kan helt enkelt på så vis passa in i och följa olika 
regelsystem i olika kontexter samtidigt.  

På en mer övergripande nivå innehåller organiseringen av Sveriges deltagande i EU-
samarbetet och i andra internationella sammanhang ytterligare en särkoppling och 
det är den som handlar om retoriken att den svenska förvaltningsmodellen består och 
att framförallt EU inte haft någon inverkan på hur politiken bedrivs i Sverige. Sett 
utifrån hur den svenska förvaltningen styrs formellt har internationellt arbete inte 
haft någon inverkan på verksamheten. Inga nya förvaltningspolitiska regler har 
utfärdats. Men det empiriska materialet visar tydligt att förvaltningen på många sätt 
anpassat sig bland annat till EU:s regler om hur man bedriver politik men också till 
de arbetsformer som råder och som arbetet framtvingar hos medlemsstaterna. På så 
vis blir också de förändringar som sker i den faktiska organiseringen med små 
konstellationer som reser runt för att förhandla å Sveriges vägnar osynliga. Så blir 
även den inverkan på politiken som mjukare regler i form av sysselsättningsriktlinjer 
hade eftersom politiken där kan presenteras som svenska idéer fastän det egentligen 
inte är fallet. Möjligheterna till särkopplingar mellan presentation och praktik 
tycktes alltså större när det handlade om mjuk lagstiftning. Det betyder att 
handlingsutrymmet ökar om det inte finns ett lika tydligt tvång att implementera den 
internationella överenskommelsen. 

Ytterligare en parameter vid valet av fall var huruvida området blivit 
internationaliserat nyligen som i riktlinjefrågan, eller om det var ett område som 
länge haft en internationell aspekt såsom klimatfrågan och WTO:s 
handelsprocedurer. Den skillnad som kan iakttas ligger nära den som har med den 
mjuka normgivningens betydelse att göra. Den typ av särkopplingar som gjordes i 
sysselsättningsfallet underlättades av att området var nytt och att alla aktörer inte 
hade en tillräckligt god uppfattning om hur processen fungerade för att kunna följa 
den och påverka den på ett effektivt sätt.  
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En förändrad identitet 

Även om organisationerna tänkte sig att särkoppla verksamheter från varandra och 
inte låta den internationella politiken påverka den nationella nivån fungerade detta 
inte alltid. Istället blev organisationerna i hög grad de man presenterat sig som på 
EU/internationell nivå. Det som bara var tänkt som skyltfönster mot omvärlden kom 
av de involverade tjänstemännen efter att tag att uppfattas som ett rätt och bra sätt att 
bedriva politik. Man anammade i sysselsättningsfallet EU-lösningar och prioriterade 
nya frågor och accepterade i allt högre utsträckning EU-nivån som en plats där nya 
idéer kan hämtas och där politik utformas. En socialisering av tjänstemännen med 
andra ord. Dessutom pågick en process längre ner i organisationerna där lägre nivåer 
som till exempel kommuner eller andra lokala aktörer (eller tjänstemän på andra 
enheter i myndigheter och departement) plockade upp idéer från EU/internationell 
nivå och anammade dessa. På så vis skapades även ett tryck underifrån på att 
organisationens verksamhet ska förändras.   

I de tre fallen såg sig deltagarna i de internationella processerna som en del av de 
internationella organisationerna och det uppfattades som viktigt att följa de olika 
typer av etablerade regler som fanns där. Oftast verkade detta inte komma i konflikt 
med identiteten som svensk tjänsteman eftersom det på sätt och vis ingick i 
identiteten att vara utanför förvaltnignen här hemma och istället vara del av 
intenrationella förhandlingar.  

 

7.3 Enklaver istället för nätverk  

Vad är en enklav? 

Den svenska förvaltning som arbetade med de frågor som studerades visade sig i 
hög grad inbäddade i den internationella kontexten med täta kontakter, många 
stabila relationer och kontextbundet språk och alliansskapande. De tre fallen i 
undersökningen uppvisade ett antal gemensamma drag. Samtliga tre processer 
karaktäriseras av att de nationellt hanterades av ett begränsat antal personer, vilka 
deltog aktivt i arbetet på internationell och europeisk nivå. Dessa grupper arbetade 
tätt tillsammans med nästan dagliga kontakter både formellt och informellt. I 
grupperna ingick personer från olika departement, myndigheter och ibland icke 
statliga organisationer. När grupperna sedan deltog i internationella beslutsprocesser 
vävdes de in i internationella eller europeiska sammanhang där de anammade ett 
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antal arbetssätt som gjorde att kontakterna med hemorganisationerna minskade och 
gränserna mellan de organisationer de hörde till blev nästan osynliga. 
Organiseringen av förvaltningens arbete med internationella frågor kan därför i 
samtliga tre fall beskrivas och förstås som enklaver. Om vi jämför de empiriska 
analyser som gjorts i kapitel 4-6 samt i föregående avsnitt i detta kapitel med de 
begrepp som vanligtvis används för att beskriva statliga organisations- och 
styrformer, det vill säga hierarki, marknad eller olika typer av nätverk såsom ”issue 
networks” eller ”policy communities” uppstår vissa problem. Jag menar istället att 
begreppet enklav bättre beskriver formerna för den statliga förvaltningens arbete 
med internationella frågor.  

Enklaver är mindre enheter som delvis avskilts från den organisation de politiskt hör 
till och istället ingår i en annan omgivning. Svenska akademiens ordlista ger oss den 
här definitionen av ordet:  

En del av en stat helt omsluten av en annan stats territorium.696  

Ordet är vidare en utveckling av latinets inclavatus som betyder ”instängd”.  

An enclave is a geographical territory which is completely surrounded by 
foreign territory (including foreign territorial waters). Such a territory is 
called an enclave in respect to the surrounding foreign territory and an 
exclave in respect to the territory to which it is politically attached.697 

Exempelvis är den tyska staden Büsingen en enklav i Schweiz liksom Västberlin var 
en enklav i Östtyskland fram till Tysklands enande.698 De områden med kinesiska 
restauranger och affärer som finns i många storstäder och som brukar benämnas 
Chinatown kan ses som exempel på så kallade etniska enklaver.  

                                                 
696 Svenska akademiens ordlista, 1998.  
697 Enclaves of the world http://www.vasa.abo.fi/users/rpalmber/enclaves.htm Vinokurov, Evgeny 
2005, Enclaves and Exclaves of the World http://www.vinokurov.info/downloads/enclaves.pdf 
senast besökt 24/8-2005. 
698 Ofta används ordet enklav för att beskriva ett negativt tillstånd för de som lever inom den 
eftersom relationerna till det omgivande territoriet kan vara komplicerade eller till och med 
fientliga. I den nordamerikanska kontexten däremot används begreppet för etniska enklaver som 
valt att själva sluta sig samman, och begreppet behöver alltså inte innefatta några fientliga relationer 
till vare sig hemlandet eller landet enklaven är inneslutet i. www.wikipedia.org senast besökt 4/8-
2005. För ett förslag till definitioner av olika typer av enklaver se 
http://geosite.jankrogh.com/exclaves.htm. Senast besökt 16/3-2006. 
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Med enklaver i staten avses här små grupper av tjänstemän från olika nivåer och 
politiker som arbetar inom ett sakfrågeområde och som kommer från olika 
organisationer nationellt, exempelvis från Naturvårdsverket, Miljödepartementet, 
Näringsdepartementet och UD, eller från Kommerskollegium, Tullverket och UD, 
och som på sätt och vis skiljs av från den övriga statliga förvaltningen och den 
nationella kontexten. Jag menar att då delar av den svenska förvaltningen vävs in i 
och tillhör internationella sammanhang snarare än svenska blir dessa grupper ett 
slags öar i den svenska förvaltningen bestående av en bit av internationella 
sammanhang med aktörer som arbetar efter de regler och normer som råder i den 
internationella kontexten. Det vill säga de blir enklaver av en internationaliserad 
förvaltning i den svenska staten.  

Grande och Risse använder sig av begreppet ”debound spaces” för att beskriva var 
en stor del av politiken och de regler som vi alla förväntas leva efter numera 
skapas.699 Sådana bortkopplade utrymmen utmanar distinktionen mellan nationellt 
och internationellt eftersom de inte på ett enkelt sätt kan stoppas in i någon av 
kategorierna då de innehåller aktörer från dessa båda såväl som från subnationella 
(lokala eller regionala) och icke statliga nivåer. I förhållande till enklaver är dessa 
”debound spaces” det sammanhang de svenska aktörerna som arbetar med 
internationella frågor tillhör och deltar i regelskapandet inom, det vill säga vad jag 
hittills har kallat internationell kontext. Kanske vore transnationell kontext ett mer 
korrekt begrepp än den traditionella dikotomin mellan internationellt och nationellt 
givet att denna uppdelning är empiriskt något missvisande. Men för att fånga det 
faktum att de svenska grupperingar som deltar i arbetet här med uppgift att hantera 
internationella frågor befinner sig utanför den nationella förvaltningen – i meningen 
att de i praktiken styrs delvis av andra regler än de som omger den statliga 
förvaltningen i stort och att de ofta befinner sig rent fysiskt utanför landets gränser – 
används den traditionella dikotomin som är den som aktörerna i förvaltningen i 
högsta grad själva föreställer sig.700 Andra empiriska resultat som stöder 
användningen av det analytiska begreppet enklav är Karòly Mikes studie av 

                                                 
699 Grande, Edgar och Risse, Thomas 2000, ”Bridging the gap. Konzeptionelle Anforderungen an 
die poltikwissenschaftliche Analyse von Globalisierungsprozessen” Zeitschrift fûr Internationale 
Beziehung 2 (2000):235-67. 
700För en diskussion kring problemen med användningen av dikotomin nationellt/internationellt och 
svårigheten att då förstå gränsöverskridande transnationell organisering exempelvis i nätverksform 
se Beck, Ulrich 2003, ”Towards a New Critical Theory with a Cosmopolitan Intent” i 
Constellations, 10(4). 
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europeiseringen av den ungerska statsförvaltningen där små grupperingar av 
tjänstemän arbetade med EU-frågor och arbetade beslutsamt med att inte släppa in 
andra aktörer i enklaven – eller vad Mike benämner stammen.701 Låt oss nu gå över 
till att se vad som närmare karaktäriserar enklaver i staten.  

Fysisk avskildhet  

Kort sagt formas arbetet som ett resultat av att enklaverna följer de etablerade regler 
och föreställningar som finns i de internationella processer de ingår i, och därför 
uppvisar de ett antal specifika drag. Vi ska nu gå in lite närmare på dessa drag samt 
vad som skiljer formerna för arbetet från de etablerade begreppen nätverk och 
”policy communities” och hur begreppet enklaver låter oss se saker som annars inte 
skulle ha framträtt. Som diskuterats tidigare finns ett antal begrepp för att beskriva 
icke hierarkiska styr- och organisationsformer men här utgår jag från, vilket 
preciserades i kapitel 2, Rhodes och Marshs kategorier där nätverk ses som en 
generisk kategori och där ”issue networks” och ”policy communities” befinner sig i 
varsin ände på ett kontinuum där stabilitet och integration ökar ju närmare ”policy 
community” vi kommer. Jag menar alltså att de konstellationer vi sett innehåller ett 
antal karaktärsdrag som blir svåra att förstå och förklara med hjälp av de etablerade 
begreppen. Varken nätverk eller ”policy communities” säger något om relationerna 
till de organisationer som deltagarna normalt ingår i. En enklav däremot är en enhet 
som existerar delvis avskild från det territorium den ingår i (den svenska 
statsförvaltningen) och istället är en del av ett annat sammanhang (den 
internationella beslutsarenan exempelvis EU eller WTO). Det vill säga enklaver av 
transnationella och internationella processer som uppstått inne i den svenska staten. 

Det första sättet på vilket den internationaliserade förvaltningen kan sägas ha en 
minskad anknytning till den nationella nivån är att kontakterna med internationella 
kolleger var många medan kontakterna med den egna organisationen nationellt var 
relativt få. De kolleger deltagarna hade dagliga kontakter med och var berörda av 
var de som tillhörde enklaven och de som ingick i det internationella sammanhanget. 
Det fanns dagliga kontakter med motsvarigheter i andra länders förvaltningar eller 
tjänstemän i internationella organisationer. För det andra fanns ett rent fysiskt 
avstånd då stora delar av förhandlingarna skedde utomlands och deltagarna därför 

                                                 
701 Mike, Karóly 2004, Eurocracy and Tribalism: A Source of Conflict within Public Administration 
in New Member States, papper presenterat på EGPA Annual Conference, 1– 4/9r 2004, Ljubljana. 
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hade många resdagar när de inte befann sig på sitt departement eller sin myndighet. 
Flera av de intervjuade hade över hundra resdagar om året. Vissa åkte en eller två 
dagar varje vecka till Bryssel och andra var permanent stationerade i Genève eller 
Bryssel. Den tredje faktorn var att när de internationella sammanhangen ställde krav 
på samordning, kunskap om processerna, nätverkande och så vidare ökade andelen 
informellt arbete vilket ledde till att en stor del av verksamheten bedrevs utanför den 
vanliga granskning och styrning som finns nationellt. Vi kan för det fjärde se att de 
rådande arbetssätten på internationell nivå som anammades istället för de svenska 
skiljer sig åt från de nationella arbetssätten dels genom mer informellt arbete, dels 
genom att de kräver annan kunskap av deltagarna, dels för att de har en högre grad 
av komplexitet som måste hanteras. Deltagarna kan på så sätt sägas snarare tillhöra 
en större grupp av likasinnade aktörer som återfinns på internationell nivå – i 
”debound spaces” där politiken formas. De ingår i relationer med internationella 
kolleger från andra länders statsförvaltningar, NGO:s eller IGO:s, där de alla arbetar 
med samma frågor utifrån den gemensamma utgångspunkten att det är ett viktigt 
område och utifrån etablerade föreställningar som växt fram över tid om hur 
området ser ut och fungerar.  

Det är möjligt att tala om olika grader av avskildhet från den nationella nivån där 
Kyotofallet och den situation som rådde under COP-mötena utgjorde det fall där vi 
kunde iaktta störst avstånd från den svenska förvaltningen. Gränsupplösningen 
mellan hemorganisationernas deltagare som istället ingick i en ny egen organisation 
på olika platser runt om i världen var hög och informaliteten i kontakterna likaså. 
Det som skedde under mötena var långt utanför den svenska förvaltningens formella 
organisering och styrdes framförallt av de förutsättningar som fanns på plats i form 
av tidsbrist, dåligt fungerande mobilnät, för få lokaler, EU-koordinering och många 
deltagare indelade i mängder av grupper. Både fysiskt och identitetsmässigt befann 
sig gruppen på sätt och vis utanför den svenska förvaltningen och var istället en del 
av det transnationella sammanhanget. Men när förhandlingsmötena var över reste 
förvaltningen hem igen och avskärmningen från den nationella politiken bröts bland 
annat genom arbetet med att skriva den svenska klimatpropositionen. Även om 
många av de kontakter som fanns under COP även gick att använda hemma var 
riksdagen och andra enheter vars områden tangerades av klimatpolitiken involverade 
på ett annat sätt. Sysselsättningsstrategifallet bestod av en annan typ av enklav där 
delar av förvaltningen även här ofta befann sig på resande fot, men där samma 
tjänstemän också arbetade med rent svenska frågor som inte skulle påverkas av EU-
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arbetet, åtminstone inte direkt. Det betydde att enklaven var betydligt mer 
lättupplöst. Men den stora skillnaden var kanske att det till skillnad från i 
Kyotofallet och slutfasen på WTO-fallet inte fanns några politiker med i enklaven.  

I WTO-fallet såg vi två typer av enklaver där samordningsenklaven resepektive 
sakfrågeenklaven ständigt befann sig i det transnationella sammanhanget genom 
veckovisa möten respektive resurskrävande förhandlingar. De som var sysselsatta 
med sakfrågan ägnade en stor del av sin arbetstid till att etablera och upprätthålla 
kontakter med internationella kolleger och att skaffa information, allianser och 
kunskap inför kommande möten. Samordningsenklaven uppfattade istället sin 
uppgift som att samordna och presentera Sveriges ståndpunkter på ett koherent och 
bra sätt. Det var också tydligt att det inte skedde så mycket samordning mellan dessa 
två grupper trots att de agerade inom ett och samma politikområde. 

Positionsstyrt och stabilt medlemskap 

Ordet nätverk får oss lätt att associera till något öppet som aktörer kan röra sig in i 
och ut ur och där det inte alltid är helt tydligt vem som ingår och inte. Det handlar 
ofta om lösa sammanslutningar där relationerna inte är formaliserade. Och även om 
formerna kan vara stabila behöver inte deltagarna vara desamma.702 Men som vi såg 
var grupperna i den här studien väldigt tydligt avgränsade och medlemskapet stabilt 
över tid. I praktiken utgjorde de nya egna organisationer som skar tvärs över gränsen 
mellan departement och verk och ibland över gränsen mellan offentligt och privat. 
Delegationen till COP-mötena i Kyotofallet innehöll ungefär samma deltagare från 
gång till annan och den svenska gruppen som arbetade med frågorna ingick alla i 
den så kallade Kyotogruppen som samordnade frågorna nationellt och var alla lätta 
att identifiera. Deltagarna i enklaverna kände varandra väl och hade nära relationer 
till varandra varför det var lätt att veta vem som ingick och vem som inte gjorde det. 
Detsamma gällde sysselsättningsstrategi- och WTO-fallen där deltagandet i de 
internationella sammanhangen dessutom var än mer begränsat än den nationella 
samordningen, eftersom endast ett litet antal personer reste iväg för möten och 
förhandlingar. Delvis kan det vara något som berodde på att de sakfrågor som 
behandlades var smalare. Avgränsningen gentemot andra sakfrågor skedde 
automatiskt givet vilka frågor som fanns på dagordningen i de internationella 
beslutsprocesserna och som ingick i förhandlingsmandaten och den svenska 
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organiseringen anpassades helt efter detta. Men det fanns även en tydlig gräns inom 
de sakfrågor som behandlades eftersom de aktörer eller organisationer som skulle ta 
hand om en eventuell implementering av frågorna varken ingick i enklaverna eller 
deltog i de internationella sammanhangen.  

”Policy communities” tycks då vid en första anblick passa ganska bra för att 
beskriva formerna för arbetet, men å andra sidan finns det andra drag som stämmer 
sämre in på beskrivningarna. Ett sådant handlar om hur gruppen bildas och hur det 
bestäms vem som ingår. Dessutom innehåller idén om ”policy communities” ett 
antagande om att alla deltagare har lika resurser samt att det i någon utsträckning 
råder konsensus om policypreferenser och ideologi och detta är något som stämmer 
dåligt med vad vi iakttagit i de tre fallen här.703 Givet att även motstridiga intressen 
organiseras in i verksamheten genom departementsöverskridande grupper är det inte 
de gemensamma preferenserna som fört gruppen samman. Däremot kan det över tid 
utvecklas gemensamma idéer om hur man talar om frågorna och liknande, men i 
Kyotofallet var det tydligt att stora skillnader kvarstod mellan de svenska 
deltagarnas preferenser där miljö- och energiintressen stod mot varandra 
representerade av två departement med varsina två myndigheter. Vad gäller 
resursfördelningen är den allt annat än jämn, speciellt eftersom myndigheterna i 
huvudsak får sina ekonomiska resurser och sitt handlingsutrymme från 
departementen och då de statliga aktörerna har tillgång till vissa resurser genom sin 
hierarkiska ställning, vilket inte de privata intressena har.  

Vissa nätverk, så kallade professionella nätverk, består framförallt av experter på ett 
sakområde och därmed oftast av en profession vilket ger sammanhållning i gruppen 
då alla har liknande utbildningsbakgrund, gemensamma utgångspunkter och 
språk.704 Men de grupper vi såg här konstituerade av personer med formellt ansvar 
för frågorna oavsett utbildning eller intresse. Visserligen samvarierar dessa faktorer 
något eftersom anställda på exempelvis Miljödepartementet, Naturvårdsverket och 
Näringsdepartementet kan ha en liknande utbildningsbakgrund, men på plats i 
Kyoto-enklaven fanns såväl samhällsvetare som naturvetare och meteorologer. I 
”policy communities” ingår endast en liten grupp medlemmar med lika intressen 
både vad gäller mål och medel, men i enklaverna ingår alla de statliga aktörerna med 
motstridiga uppdrag om det finns sådana. Enklaverna som här iakttagits är först och 
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704 Ibid, s. 38. 
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främst konstituerade av de tjänstemän och/eller politiker som har i uppgift att på 
daglig basis ansvara för de frågor som den internationella processen berör. Med 
andra ord bestäms deltagandet för de statliga aktörerna på departementsnivå av de 
uppgifter som tilldelats positioner genom den hierarkiska ordningen. Det betyder att 
om en tjänsteman från UD-IH med ansvar för handelsprocedurfrågorna skulle 
avsluta sin tjänst på departementet och en ny tillsättas så skulle denna nyanställda 
tjänsteman omedelbart ingå i enklaven. Däremot är det inte säkert att den förste 
tjänstemannen utgår. Om personen väljer att gå till säg Svensk Handel eller OECD 
och fortsätter arbeta med samma frågor är det mycket möjligt att personen skulle 
fortsätta att ingå i samarbetet. Vi såg till exempel hur statssekreteraren på 
Näringsdepartementet med ansvar för EU:s sysselsättningsstrategi flyttade från 
denna post inuti enklaven till en position som ordförande i en av de centrala 
fackföreningsorganisationerna utan att för den skulle lämna gruppen. Detsamma 
gäller Kyotogruppen där en tjänsteman avsiktligt flyttades till Sida när myndigheten 
skulle starta sitt klimatarbete och vävas in i det internationella arbetet med 
klimatfrågorna. Beroende på tidigare kontaktmönster och relationer till varandra 
samt vilka frågor som dyker upp på den internationella arenan kan nya 
organisationer komma att inlemmas i enklaverna. 

Men att arbeta med samma frågor och dessutom vara svensk är i sig ingen garanti 
för att ingå i en enklav. En svensk tjänsteman anställd av EU-kommissionen eller en 
europaparlamentariker med ansvar för frågorna ingår inte per automatik om det inte 
redan finns någon form av etablerad kontakt. Detta tycks bero på att tjänstemännen 
inte alltid är medvetna om eller har tid nog att upprätthålla alla kontakter de tror sig 
kunna ha nytta av. Ibland ligger mer strategiska avvägningar bakom, såsom när 
Näringsdepartementet inte släppte in NGO:s i arbetet med EU:s 
sysselsättningsstrategi för att upprätthålla bilden av att den svenska politiken 
fortfarande bedrevs i samma former som innan sysselsättningsstrategin, det vill säga 
mellan staten och fack och arbetsgivarorganisationer. Strategin var något vid sidan 
av som inga andra aktörer behövde ägna sig åt eftersom det bara var en 
presentationsverksamhet. Då beslutsprocesserna på de internationella arenorna är 
mycket komplexa är det heller inte säkert att det finns tid och resurser att 
uppmärksamma nya potentiella samarbetspartners som inte direkt hamnar i 
blickfånget.  

Ibland ingår politiker i enklaverna och ibland inte. I sysselsättningsfallet var det en 
till största delen byråkratisk process där arbetsmarknadsministern endast kom in i 
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slutfasen för att formellt fatta beslutet med de övriga EU-ländernas ministrar. I 
klimatfallet ingick miljöministern i den lilla delegationen som reste runt till COP-
mötena och i WTO-fallet deltog politikerna i början aktivt då ministern var 
personligt engagerad i frågan om handelsprocedurer som uttalades som politiskt 
prioriterad för Sverige. Tjänstemännen i dessa två fall uppfattade vidare att de frågor 
de arbetade med stod högt på den politiska dagordningen. Men vad är det då som 
avgör om politikerna finns med eller inte? Framförallt tycks det handla om huruvida 
det finns ett politiskt intresse för frågorna.705 Att delta i en mjuk samordning där inga 
konkreta beslut fattas och där samordningen inte tänks ha några effekter på den 
nationella nivån prioriteras inte av den politiska ledningen som hellre lägger resurser 
på lagstiftningsfrågorna. Men i övrigt tycks det handla mycket om ministrarnas egna 
personliga engagemang eller avsaknad av sådant för det internationella arbetet. Det 
finns vidare ett behov av politiska stjärnor som kan förbättra Sveriges chanser att 
påverka besluten, men dessa behöver ju som vi såg inte nödvändigtvis vara 
folkvalda politiska representanter, i synnerhet inte när rollerna i det nära samarbetet 
ofta sammanblandas.  

Eftersom beslutsprocesserna karaktäriseras av det faktum att de saknar ett slut 
tenderar dessutom enklaverna att bli bestående då deltagarna direkt vävs in i näste 
fas av förhandlingarna när en fas är avslutad. Till exempel en ny förhandling om hur 
implementeringen ska gå till eller om hur avtalet ska utvecklas efter den tidsram som 
sattes i det nyligen fattade beslutet. Det finns inga tecken i det empiriska materialet 
som pekar mot att enklaver skulle vara en övergående organisering som orsakats av 
ovana att arbeta inom EU-strukturen eller liknande. Enklaverna blir bestående för att 
de komplexa beslutsprocesserna de ingår i fungerar på vissa specifika sätt som blir 
till regler för hur förvaltningen ska agera samtidigt som de svenska reglerna för hur 
förvaltningen ska agera inte ses som nödvändiga att ändra. I en studie av den 
ungerska förvaltningen visade det sig, som nämnts ovan att EU-frågorna var 
koncentrerade till små enheter och grupper av tjänstemän som inte släppte in andra i 
arbetet då detta ansågs prestigefyllt och borga för goda karriärmöjligheter.706 
Eftersom Ungern nyligen blivit medlem av unionen var en hypotes i undersökningen 
att detta kunde vara en övergående trend. I det svenska fallet fanns inga tecken på att 
enklaverna börjat upplösas efter tio år i EU, även om det inte är för att säkra 
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tjänstemännens egna karriärer som frågorna är koncentrerade till internationella 
enheter. Det finns heller ingenting som säger att en enklav inte kan vara relativt stor 
utan detta är en empirisk fråga. Detta till skillnad från ”policy communities” som 
antas vara små och nätverk som tänks vara större och ha ett varierande antal 
medlemmar.707 

Styrbarhet till skillnad från självorganisering 

Inom litteraturen betonas ofta de självorganiserande dragen hos nätverk och ”policy 
communities”. Ackroyd och Thompson betonar även de den självorganiserande 
aspekten starkt i sin användning av begreppet ”communal enclaves” som handlar om 
små grupperingar på arbetsplatser som arbetar efter egna och annorlunda normer än 
organisationens ledning.708 Men som nyss diskuterades var detta inte fallet med 
enklaverna i staten. Det handlar om en organisationsform där de statliga aktörerna 
till stor del kontrollerar övriga deltagares inträde. Och det är med andra ord inte 
självklart att enklaver på samma sätt som nätverk i governancediskussionens anda, 
implicerar en förändrad relation mellan stat och samhälle.709 Förutom att grupperna 
hade mycket tydliga gränser var det dessutom möjligt för aktörer att stänga andra ute 
ur beslutsprocesserna. En ofta negligerad faktor vid diskussioner om fördelar med en 
som det tänks öppen och mer inkluderande nätverksorganisering är att i de fall 
statliga aktörer ingår har de ofta möjligheten att styra vilka andra aktörer som är 
välkomna.710 Detsamma gäller i ”issue networks” eller ”policy communities” även 
om dessa inte ses som lika hierarkiskt styrda som enklaverna är. ”Policy 
communities” kan emellertid domineras av statliga aktörer, men detta är något som 
betraktas som en empirisk fråga och inte som en del av definitionen.711   

Att ingå i en profession och syssla med samma frågor som de som var på agendan i 
de internationella sammanhangen, såsom ett ”policy community” tänks fungera, var 
alltså ingen garanti för att ges tillträde. Ett sådant exempel var sysselsättningsfallet 

                                                 
707 Rhodes, Roderick A. W. 1997, s. 38ff. 
708 Ackroyd, Stephen och Thompson, Paul 1999, Organizational Misbehaviour, London: Sage, s. 
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709 Jfr Börzel, Tanja A. 1998, s. 260. 
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där NGO-nätverket mot social utestängning inte släpptes in i den nationella 
samordningen eftersom Näringsdepartementet till viss del kunde kontrollera inträdet 
i gruppen. Dock påskyndade EU-kommissionen initiativ till konsultationer med 
NGO:s vilket efter en tid fick Näringsdepartementet att inkludera även dessa då det 
uppfattades som en viktig regel att anpassa sig till. Även i Kyotofallet kontrollerade 
de statliga aktörerna vilken typ av intresseorganisationer de ville stödja sig på och 
givet Sveriges miljöprofil i förhandlingarna var företagen (i första hand 
energibolagen och de som sedan skulle komma att vara del av 
utsläppslicenssystemet) svagt, men även miljörörelsen uppfattade att de hade svårt 
att ta sig in och påverka och att sättet regeringskansliet valde ut vilka organisationer 
som skulle konsulteras var strategiskt och inte transparent. I WTO-fallet såg det lite 
annorlunda ut och där handlade det istället om att de statliga aktörerna försökte 
mobilisera och involvera företagsorganisationerna. Men även detta är något som kan 
förstås som ett sätt att styra och påverka vem som ska ingå i gruppen.  

Administrativ specialkompetens 

Till skillnad från ”issue networks” är de grupper vi sett här således inte 
självorganiserande och heller inte professionsbaserade, åtminstone inte i ordets 
traditionella bemärkelse. Vem som helst som hamnar på en position i det 
departement eller den myndighet som arbetar med frågorna kan komma att ingå i 
enklaven som delvis är organiserad utifrån uppgifter i hierarkin. Ibland kan icke 
statliga organisationer organiseras in eller på andra sätt få tillträde till enklaverna. En 
sak som bidrar till enklavernas slutenhet eller svårigheten för aktörer utanför att ta 
sig in eller få insyn i verksamheten är den specialkompetens som är så viktig och 
som förenar grupperna. Det tycks inte vara en kompetens knuten till olika 
sakprofessioner utan istället en med mer administrativa drag med sin grund i 
processernas höga grad av historisk bundenhet. Det gällde att ha en stor kunskap om 
hur den internationella organisation inom vilken beslutsprocessen pågick, fungerade. 
Och det gällde även att ha kännedom om processens historia i termer av tidigare 
avtal, förhandlingar och möten. Sakkunskapen var den om processens historia och 
specifika drag och denna kläddes sedan i en gemensam och för den oinsatte 
svårbegriplig vokabulär eller jargong. I de informella kontakterna skapas etablerade 
uttryck och begrepp som är viktiga att känna till och om de inte används uppfattas 
aktörer som dåligt pålästa eller som någon som talar om helt andra saker. Eftersom 
en stor del av arbetet sker informellt dokumenteras heller inte verksamheten vilket 
ytterligare försvårar insyn och möjligheter för de utanför gruppen att få en 
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uppfattning om hur processen fungerar. Det gemensamma språket styr på så vis vad 
som uppfattas som relevanta synpunkter. Vikten av att vara exakt och att använda 
etablerade uttryck för att göra sig förstådd och undvika konflikter kan inte nog 
betonas.  

Enklaver kan sägas vara slutna i tre bemärkelser. För det första genom att 
deltagandet är begränsat och i stor utsträckning kan inskränkas av de statliga 
aktörerna. För det andra genom att mycket av arbetet sker informellt, bakom stängda 
dörrar och långt från Sverige. Och för det tredje genom att etablerade uttryckssätt 
och en gemensam jargong försvårar insyn och deltagande för aktörer utanför 
kärngruppen.  

7.4 Enklav som definition och analytiskt begrepp 

Givet att vi kan iaktta de drag som ovan diskuterats så rör det sig om en enklav. Det 
vill säga om det är svaga kontakter till hemorganisationen och en avgränsning i form 
av arbetsuppgifter och tid som spenderas med frågor som rör det nationella. Vidare 
existerar istället en hög grad av invävdhet i ett internationellt sammanhang i form av 
täta kontakter och huvudparten av arbetsuppgifter och tid spenderad med 
internationella frågor. Detta implicerar också en tydlig gräns mellan de som arbetar 
med den internationella beslutsprocessen och de som arbetar med den nationella 
politiken. Inom den i internationella processer invävda gruppen råder sedan 
konfliktfria, täta relationer över formella organisationsgränser och den kompetens 
som alla deltagare delar är den administrativa om processens utveckling, språk och 
aktörer. Vidare karaktäriseras enklaver i den svenska statsförvaltningen av ett 
positionsstyrt medlemskap där staten har möjlighet att i stor utsträckning styra över 
inträdet för andra aktörer. Medlemskapet är vidare stabilt över tid och för övriga 
aktörer finns en begränsad öppenhet i termer av insyn och tillträde. Om dessutom 
graden av informalitet är hög samtidigt som den formella styrningen av 
verksamheten inte ger en god bild av skeendena så är det frågan om en enklav.  

Det är däremot empiriska frågor exakt vem som ingår i enklaven, till exempel om 
det ingår politiker eller representanter för intresseorganisationer, och huruvida 
maktresurserna är jämnt eller ojämnt fördelade. I en ”policy community” är 
resurserna lika fördelade medan det i ett lösare nätverk finns aktörer med olika 
mängd resurser. Huruvida det råder konsensus i frågan om mål och medel ingår 
heller inte i definitionen medan det för ”policy communities” ingår som ett 
karaktärsdrag. Däremot finns samma enighet i enklaverna om att frågorna är viktiga 
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och behöver hanteras. Detta till skillnad från i nätverken där det råder brist på 
konsensus. Interaktionen i enklaverna är liksom i ”policy communities” inriktade på 
problemlösning och förhandlingar och inte enbart på konsultation som i nätverken. 
Det huvudsakliga bidraget med enklavbegreppet är att det innehåller antaganden om 
relationerna till de hemorganisationer gruppernas medlemmar formellt tillhör. 
Enklavbegreppet innehåller beskrivningar av relationer till den närmaste 
omgivningen som ingår i definitionen och inte bestäms empiriskt. De teorietiska 
antagandena om lämplighetslogiska aktörer och begränsad rationalitet bidrog vidare 
till att förklara hur enklaverna uppstod och fungerade.  

Enklaverna hålls samman av de strukturer som skapats i de internationella 
beslutsprocesserna och som ställer krav på den svenska förvaltningen. Detta var krav 
som uppfattades som viktiga att följa och påverkade handlingsutrymmet. 
Antaganden om att aktörer agerar lämplighetslogiskt och efter institutionaliserade 
föreställningar förklarar enklavernas uppträdande och stabilitet. De centrala dragen 
hos de internationella beslutsprocesserna vilka bidrar till enklavernas bildande och 
upprätthållande är en hög grad av komplexitet och fragmentering kombinerat med 
korta tidsramar som tvingar fram samordning och informellt arbete. Dessutom bidrar 
detta till att fokuseringen ligger kring de internationella förhandlingarna vilket 
skapar tydliga gränser mellan enklaverna och resten av den svenska förvaltningen. 
Här inverkar även faktorn att EU alltid är en viktig och resurskrävande nivå att 
förhålla sig till i internationellt arbete. En stark historisk bundenhet bestående av 
processkunskap och gemensam jargong tenderar vidare att utesluta andra mindre 
centrala aktörer och skapar en känsla av gemenskap med den internationella nivån. 
De övriga karaktärsdragen hos beslutsprocesserna som sammanfattades i avsnitt 7.1 
handlade om att processerna saknar slut och detta bidrar sedan starkt till att  
invävdheten och avskildheten blir bestående. Ett annat drag var att politiken skapas 
under processens gång snarare än på hemmaplan vilket även det bidrog till 
avskildheten, eftersom det krävdes stora resurser för att delta i det internationella 
och eftersom det skedde en socialisering som gjorde att deltagarna såg sig som en 
del av den internationella processen och därför ägnade en stor del av sin tid med 
dessa frågor. Dessutom minskade förutsägbarheten i processerna då dagordningen 
och frågorna utvecklades över tiden och i och med detta ökade även betydelsen av 
formell styrning.  



Kapitel 7 

 

292 

7.5 Sammanfattning 

De tre empiriska fallen visade att de internationella beslutsprocesserna i vilka 
förvaltningen deltog karaktäriserades av att de hade en hög grad av historisk 
bundenhet som främst resulterade i kravet att deltagarna förväntades känna till 
processens historia och specifika vokabulär. De tenderade vidare att utgöra arenor 
för politikskapande men var både fragmenterade och komplexa till sin karaktär 
vilket gjorde det svårt för aktörerna att se var besluten fattades. De saknade vidare 
tydliga slut och involverade i samtliga fall EU som en viktig organisation även om 
fallen explicit valts för att involvera andra organisationer. Sammantaget formade 
dessa drag i hög grad den svenska förvaltningens handlingsutrymme då den såg sig 
nödgad att anpassa sig till de internationella processerna för att kunna utöva 
inflytande över de regler som där skapades. Samordning nationellt och med 
internationella aktörer, att driva formfrågor och följa de etablerade reglerna bland 
annat i form av att använda visa sin kunskap om processens historia blev därför de 
strategier som uppfattades som legitima i de internationella processerna. 
Sammantaget gjorde arbetssätten att förvaltningens arbete kunde beskrivas som 
format till enklaver. Dessa täta grupper som agerade avskilt från den svenska 
förvaltningen, med tydliga yttre och i princip inga inre gränser samt med en 
begränsad öppenhet, gjorde att arbetet kunde bedrivas på ett sätt som uppfattades 
som legitimt och effektivt givet förutsättningarna i de internationella 
beslutsprocesserna. Samtidigt ställdes krav hemifrån på verksamheten att agera inom 
ramen för den svenska dualistiska modellen där förvaltningen styrdes med vissa 
metoder och gränsen mellan departement och verk var tydlig. Men dessa metoder 
sågs inte som effektiva i de komplexa beslutsprocesserna utan istället betraktades 
informella styrsignaler som mer flexibla och dominerade. För att tillgodose dessa 
motstridiga krav särkopplades de formella styrinstrumenten från praktiken så att den 
formella modellen kunde upprätthållas samtidigt som verksamheten kunde vara 
effektiv internationellt. Arbetssätten i enklaverna uppfattades som ändamålsenliga 
och väl anpassade till de förutsättningar som intenationella beslutsprocesser utgör 
och sågs som ett sätt att hantera sådana komplexa sammanhang. 

 



8. Enklaver och demokrati  

8.1 Internationalisering och organisationsformer  

Den här avhandlingen har visat att formerna för den internationaliserade 
förvaltningen inte kan karaktäriseras som inkluderande, otydliga eller lösa nätverk, 
vilket den ibland beskrivits som. Och inte heller verkade den traditionella 
hierarkiska organisationsmodellen stämma speciellt bra. Istället visade 
undersökningen att förvaltningens arbete bäst kan förstås som organiserat i enklaver. 
Sammanfattningsvis karaktäriseras enklaverna i staten av: avskildhet från nationella 
organisationer, ett stabilt positionsstyrt medlemskap i hög grad kontrollerat av 
statliga aktörer till skillnad från mer självorganiserande nätverk, konfliktfria och 
nära relationer över formella organisationsgränser, administrativ specialkompetens, 
begränsad öppenhet och en hög grad av informellt arbete vid sidan av formella 
strukturer. Dessa arbetsformer sågs som väl fungerande och effektiva. I ljuset av 
detta behöver en ordentlig översyn av demokratins tillstånd göras för att se vad 
sådana former för förvaltningens arbete betyder. Har det givit upphov till några 
demokratiska interaktionsformer? Eller finns det brister i demokratin? 

Frågan om hur demokratin ska förstås och bedömas kan angripas från många håll 
men utgångspunkten här är, vilket preciserades i kapitel 3, demokratin på nationell 
nivå och inte i de internationella organisationerna där beslutsprocesserna ägde rum. 
Men debatten bland såväl praktiker som forskare kring den senare formen har varit 
livlig under senare år och utgör en del av den kontext inom vilken den svenska 
förvaltningen existerar och kanske också hämtar idéer från. Den här avhandlingen 
har också bidragit med några empiriska iakttagelser på det temat genom att på nära 
håll studera hur ett enskilt lands förvaltning uppfattar och agerar i beslutsprocesser 
på internationell nivå. Bland annat kan dessa system sätta gränser för beslutsfattande 
i Sverige och utgöra systemspecifika begränsningar för hur demokratiskt den 
svenska förvaltningen kan arbeta. Detta eftersom formerna för beslutsfattande var 
bortom den svenska förvaltningens kontroll i mycket hög grad. Många 
internationella organisationer brottas, vilket behandlades i kapitel 2, med 
legitimitetsproblem med anledning av sina ofta demokratiskt tveksamma 
beslutsprocesser. Det gällde även EU, FN och WTO som ansvarade för de 
regelskapande beslutsprocesser som studerades här. I alla tre studerade fall såg vi 
hur de internationella organisationerna försökte bredda deltagandet, öka biståndet till 
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fattiga länder så att dessa skulle kunna delta på mer jämlik basis i förhandlingar och 
höja transparensen. Dessutom försökte vissa medlemsländer och däribland Sverige, 
skapa tydligare regler för beslutsfattandet för att förbättra den demokratiska 
legitimiteten och stärka förtroendet för organisationerna. Vi ska nu gå över till att 
granska hur förvaltningens arbete i denna typ av organisationer såg ut utifrån ett 
representativt och ett deliberativt demokratiperspektiv.  

8.2 Representativ demokrati och internationellt arbete 

Från läsningen av litteraturen om den representativa demokratin hämtades 
kriterierna om kontroll, jämlik representation och lyhördhet. Med hjälp av de 
empiriska frågorna eller indikatorerna som behandlades i kapitel 3 i avsnitt 3.5 och 
framåt, ska vi nu diskutera hur den svenska förvaltningens internationella arbete kan 
förstås i relation till denna idealmodell. 

8.2.1 Kontroll  

Först och främst blir det en fråga om vilka möjligheter politikerna har att kontrollera 
sin förvaltning som i den representativa idealmodellen tänks följa politiska 
styrsignaler på ett neutralt sätt. Genomgången i kapitel 3 gav oss tre empiriska 
frågor att besvara. Fanns det möjlighet till insyn i processen antingen under vägen 
eller efteråt? Var processen och materialet av en så begränsad komplexitet att det 
gick att sätta sig in i? Hängde makt och ansvar samman? 

Gick det att få insyn i förvaltningens arbete?  

Insyn är en viktig förutsättning för att politikerna ska kunna kontrollera 
förvaltningens arbete, men med verksamheten organiserad i enklaver vars arbete ofta 
bedrevs långt från regeringskansliet och myndighetslokalerna var detta ett kriterium 
som blir svårt att tillfredställa i någon godtagbar utsträckning, åtminstone i 
sysselsättnings- och WTO-fallen. Avskildheten från hemorganisationerna utgjorde 
ett problem i förhållande till insynen av den anledningen att det inte gick att granska 
vad som skedde direkt. Rapporteringen hem om vad som skett var vidare fokuserad 
på innehållet i frågorna och processerna, och inte på hur förvaltningens arbete såg ut. 
Enklaverna arbetade efter normer och regler som fanns på den internationella arenan 
och dessa byggde i hög grad på informella kontakter och ett nära personligt 
kontaktnät, mycket med anledning av de korta tidsramarna vilka gjorde det svårt att 
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hinna med formella strukturer. Den höga andelen av informellt arbete i enklaverna 
utgjorde ytterligare ett hinder för möjligheterna till insyn.   

Detta gjorde att den formella modellen för den nationella styrningen av 
förvaltningen låg långt från vad som skedde i det dagliga arbetet hos förvaltningen, 
och medförde att politikernas formella redskap för att kunna se vad förvaltningen 
gjorde inte gav någon vägledning. För med hjälp av regleringsbrev, årsredovisningar 
och uppdrag var det svårt för politikerna att kontrollera och få en rättvisande bild av 
vad som skedde i Bryssel, Genève eller Marrakesh. Övriga möjligheter till insyn i 
verksamheten som fanns var den nationella beredningen av frågorna och de tillfällen 
då frågorna togs upp under veckomötena med den ansvarige ministern, 
statssekreteraren och de politiskt sakkunniga på departementen. Det fanns dock 
oftast inget utrymme för att vid dessa tillfällen fördjupa sig i enskilda sakfrågor. 
Huruvida en fråga togs upp här berodde vidare på den ansvarige tjänstemannen. Och 
detta skedde oftast i form av avrapporteringar av förhandlingsläget då den politiska 
ledningen saknade andra kanaler för att erhålla information om detta. Vid 
beredningsmöten fanns ofta chefstjänstemän med, men inte alltid och ibland var det 
dessa som ingick i enklaverna. Problemet från den representativa modellen sett, är 
att enklaverna bestod endast av ett fåtal deltagare och att insynen därför var mer 
beroende av direkt deltagande. I en annan typ av mindre sluten organisering finns 
fler aktörer som kan fungera som informanter och påpeka eventuella problem av 
olika slag. I det här fallet blir istället insynen helt beroende av de enskilda 
tjänstemännens lojalitet och förmåga att antecipera när en fråga behövde hissas 
eftersom lyssnarmöjligheterna var dåliga.  

Att politikerna själva deltog kunde endast iakttas i Kyoto-fallet.  I WTO-fallet som i 
slutskedet liknade Kyotofallet med ett ministermöte på hög nivå, innehöll dock fler 
områden och den svenska ministern tilläts inte delta i själva förhandlingarna. I 
WTO-förhandlingarna var möjligheten för ministern att sätta sig in i sakfrågorna 
begränsad av att denne heller inte funnits med under deras beredning tidigare, dels 
för att ministern var ny på sin post, dels för att strukturerna inom vilka frågorna 
behandlades var ytterst komplexa och ogenomskinliga. Processen med att skriva nya 
sysselsättningsriktlinjer innehöll många aktörer och krävde en stor kunskap om hur 
EU:s beslutsmaskineri fungerade, vilket också begränsade politikernas möjlighet att 
efterhand engagera sig och granska frågornas hantering. Politikerna bevakade inte 
denna process längs vägen utan deltog endast i den allra sista fasen när frågan nådde 
ministerrådetIndikationer fanns också på att riksdagens ledamöter hade dålig insyn 
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vad gäller förhandlingsarbetet i de olika fallen. I de dragningar som gjordes av 
sysselsättningsriktlinjerna i riksdagen var frågorna från riksdagens ledamöter få då 
denna mjuka normgivning uppfattades som enbart regeringens ansvar och dessutom 
som en tämligen byråkratisk process utan politisk betydelse. Ett flertal 
riksdagsledamöter deltog i olika seminarier kring klimatpolitiken, men deltagandet 
där visade på en låg kunskap om det svenska agerandet i pågående förhandlingar 
samt dessas struktur mer generellt. Istället låg fokus i ledamöters uttalanden och 
frågor på ett mer övergripande plan och då oftast på miljövinster av vissa tänkbara 
resultat i förhandlingarna. I WTO-fallet stärktes riksdagens deltagande och 
kunskapsnivå om de generella förhandlingarna avsevärt under själva 
ministerkonferenserna, men detta gällde inte den enskilda sakfrågan om 
handelsprocedurer. Och även om ministern och flera riksdagsledamöter fanns på 
plats under ministermötet i Hongkong var sakfrågan om handelsprocedurerna redan 
avgjord under möten i Genève, och den text som blev del av ministerdeklarationen 
förändrades inte under ministermötet. 

När det gäller andra granskare såsom media, intresseorganisationer, enskilda 
medborgare och forskares möjligheter till insyn i verksamheten var dessa 
begränsade i alla tre fallen. De beslutsarenor där förvaltningen deltog var för andra 
än de statliga aktörerna relativt stängda och dessutom mycket intensiva och 
resurskrävande till sin karaktär. In i WTO:s, EU:s och FN:s mötesrum kom inga 
journalister eller andra utomstående och i de flesta fall heller inga politiker. Den som 
bestämde om tillträde hit för exempelvis NGO:s var vidare de statliga 
organisationerna eller de internationella organisationernas beslutsregler. Exempelvis 
kunde miljörörelsen under COP sägas ha haft viss insyn i det svenska arbetet där. 
Däremot kan inte arbetsmarknadernas parter eller Nätverket mot social utestängning 
sägas ha haft det under förhandlingarna om de nya sysselsättningsriktlinjerna. 
Allmänhetens insyn var dålig också för att medias granskning tenderar att inte rikta 
sig mot det som inte uppfattas som politik vilket gällde för de internationella 
beslutsprocesser som studerats här. Enligt ett traditionellt synsätt och enligt 
retoriken kring Sveriges EU-medlemskap och annat internationellt arbete handlar det 
om att få gehör för på förhand definierade ståndpunkter och från en sådan 
utgångspunkt är det svårt att se att förhandlingar av detta slag kan vara politik.   

Sammanfattningsvis kan sägas att det saknades fungerande strukturer som 
garanterade insynen för den politiska ledningen, varför istället det direkta politiska 
deltagandet blev avgörande. Den organisering som iakttagits gör att de traditionella 
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kontrollredskapen såsom årsredovisningar, andra återrapporteringar från 
myndigheter och regleringsbrev inte var relevanta för hur det dagliga arbetet gick till 
givet att det faktiska arbetet till stor del handlat om nätverkande, kontakter och 
samordning. Det var typer av verksamhet som var svåra att beskriva i målrelaterade 
termer. Transparensen i enklavorganiseringen var begränsad och de formella 
granskningssätten kan inte anses vara adekvata kontrollinstrument givet att det 
informella arbetet heller inte dokumenteras i efterhand. Istället tycktes insynen vara 
högst beroende av det politiska intresset för en fråga och ibland av den enskilde 
ministerns engagemang. Dessutom bedrevs verksamheten med en vokabulär som var 
svårtillgänglig för den som befinner sig utanför enklaverna vilket utgör ett av de 
största hindren för insyn i processen. 

När det gäller insynen för medborgarna att se hur politikerna granskade 
förvaltningen är denna del av indikatorn om insyn kanske minst uppfylld av alla 
demokratikriterierna. Då de formella och offentliga styrmedlen i form av 
regleringsbrev, årsredovisningar, uppdrag, instruktioner, sammanställningar över 
EU-arbetet och så vidare inte spelade någon direkt roll för förvaltningens dagliga 
arbete fanns inga tydliga vägar för media eller allmänheten för att bilda sig en 
uppfattning om hur styrningen gått till. Denna särkoppling mellan presentation och 
praktik missgynnar starkt insynen i granskningsprocesserna.  

Var komplexiteten begränsad? 

I samtliga tre fall var processerna att betrakta som mycket komplexa. För det första 
var de komplexa ur ett sakfrågeperspektiv och ett tekniskt perspektiv där det var 
svårt för den oinsatte att bedöma agerandet. För de som befann sig utanför 
enklaverna var det svårt att förstå språket som användes och att komma med 
synpunkter som uppfattades som relevanta. Vikten av att använda etablerat språk 
och känna till vad som tidigare diskuterats var två av de centrala komponenterna i 
den historiska bundenheten som var så framträdande i de internationella 
beslutsprocesserna, och som enklavernas deltagare uppfattade som viktiga regler att 
förhålla sig till. Det krävdes en stor kunskap om processens hela historia för att 
förstå begrepp och deras betydelse för deltagarna, och en sådan kunskap var i 
princip omöjlig att skaffa sig för den som inte deltog på daglig basis.  

För det andra, och kanske egentligen först och främst, var processerna komplexa ur 
ett byråkratiskt perspektiv. Då en stor del av arbetet skedde informellt utanför de 
fora där besluten officiellt fattades, var det en komplex process i meningen att 
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besluten växt fram på flera parallella arenor. I de internationella processerna deltog 
dessutom många typer av aktörer mellan vilka maktförhållandena spelade stor roll 
för hur processerna kom att gestalta sig. Genom att använda sig av olika typer av 
resurser kunde aktörer som Europaparlamentet, USA:s representanter eller 
kommissionens generaldirektorat påverka hur, när och var besluten formades. 
Sakfrågorna styrdes ofta av relationerna till andra sakfrågor vilket gjorde det svårt 
att förutsäga när de skulle röra sig framåt i förhandlingarna. Exempelvis var 
utvecklingsfrågorna en dimension av många i WTO- och Kyotofallen och 
kopplingarna mellan politikområden och andra internationella organisationer var 
många och komplexa. Världsbanken deltog som observatör i WTO-frågan, och 
internationella expertorgan såsom IPCC var betydelsefulla i Kyotoprotokollet, och 
EU visade sig vara en viktig organisation i samtliga processer. Och för att kunna 
förstå hur sakfrågorna förhandlades krävdes att aktörerna var insatta i sådana 
relationer. Detta gjorde att materialet var svårgenomträngligt för såväl politiker som 
media och allmänheten. De presentationer som i efterhand gjordes av hur Sverige 
deltog i processerna var sedan så förenklade att de inte gav någon rimlig bild av hur 
processen egentligen sett ut. Den begränsade öppenheten i organisationsformen och 
den höga graden av samordning gjorde att deltagarna inte hade tid och inte såg 
betydelsen av att förklara och presentera den aktuella beslutsprocessen för 
utomstående. Dessa aktörer var istället invävda i och fokuserade på de 
internationella processerna. 

Ovanstående drag hos beslutsprocesserna och den svenska organiseringen skulle inte 
behöva utgöra problem för kriteriet komplexitet om det fanns strukturer för att 
hantera de demokratiska problem som kan uppstå. Genom att fundera på vilken typ 
av strukturer som skulle ha funnits för att kriteriet skulle varit uppfyllt kan vi 
fördjupa vår förståelse av de brister som finns här och avgöra hur stora de egentligen 
är. Om sammanfattningar gjordes eller om det fanns en tydlig beskrivning av hur 
besluten fattades som stämde överens med var, hur och när besluten blivit till skulle 
detta vara ett sätt att hantera komplexiteten. Men det faktum att enklaverna var 
slutna gör att det blir svårt för aktörer utanför att sätta sig in i hur beslutsprocesserna 
såg ut. Då processerna var så komplexa krävdes stora resurser till att samla in denna 
information för någon utomstående. Det fanns heller inte tid eller incitament att 
sprida information och lärdomar om detta utanför enklaverna. Detta var kopplat till 
avskildheten och de nya handlingsnormerna i de internationella processerna av vilka 
enklaverna var en del. 
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Hängde makt och ansvar samman?  

Gränsen mellan departement och myndigheter kan betraktas som en analogi för 
gränsen mellan politik och administration då departementen ska stå för den politiska 
styrningen av myndigheterna. Och även om det finns tjänstemän på båda nivåerna är 
deras funktioner och uppgifter åtskilda och bygger på tudelningen mellan politik och 
administration. Sedan finns förstås ytterligare en gränsdragning mellan 
departementstjänstemännen och den politiska ledningen som vi berört, men för 
ögonblicket kan det vara intressant att stanna kvar vid den mellan departement och 
verk. Denna relation var nära sammanhängande med de enklaver som bildades i 
statsförvaltningen för i en enklav kunde tjänstemän från såväl departement som 
myndigheter ingå. Och även politiker kunde vara del av grupperna. Då aktörerna 
arbetade så tätt över organisationsgränser fanns risken att tjänstemanna- och 
politikerrollerna sammanblandas. Det var därför ofta svårt att se en tydlig skillnad 
mellan de olika typerna av uppgifter. Detta gällde både i den omfattande och täta 
nationella samordningen hemmavid och vid de tillfällen när representanterna ingick 
i samma delegation på resande fot under de internationella förhandlingsmötena. I 
många fall skedde arbetet mycket nära och de intervjuade påpekade att alla i 
gruppen uppfattades som likställda.  

Sammanblandningen av uppgifter samt att enklaverna var så slutna gör att det blir 
svårt att se vem som gjorde vad och kopplingen mellan makt och ansvar blir svår att 
identifiera. I Kyoto- och WTO-fallen såg vi att tjänstemän på lägre nivåer eller från 
myndigheter ombads att företräda svenska positioner, och det poängterades att andra 
länders delegater inte var medvetna om distinktionen departements- eller 
myndighetstjänstemän. Det betydde att det som sades i olika sammanhang kom att 
betraktas som den svenska politiska positionen. Det innebar i sin tur att de lägre 
tjänstemännen ibland tillfälligt intog en annan betydligt mer politisk position vilket 
otydliggjorde gränsdragningen mellan politik och administration. I synnerhet som 
myndighetstjänstemännen ibland formulerade sina egna instruktioner. De 
intervjuade uppfattade vidare att den internationella nivån och framförallt EU-
medlemskapet bidragit till att departement och myndigheter kommit närmare 
varandra eftersom det var andra aktörer än Sverige som numera satte dagordningen 
för arbetet. Detta eftersom det inte fanns tid för att upprätthålla myndigheternas 
självständighet i den utsträckning som vore önskvärt. Dessutom spelade Sverige ofta 
på den otydlighet kring politik och förvaltning som rådde och valde att låta 
exempelvis Kommerskollegium presentera rapporter, men kunde sedan gömma sig 
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bakom det faktum att det var oberoende experter som gjort en utredning om 
innehållet mötte motstånd. 

Ytterligare en indikation på gränsupplösning var att då arbetet gick snabbt och 
ibland var oberäkneligt i de internationella sammanhangen, var det framförallt på 
myndigheterna som det fanns tid till att fundera mer långsiktigt kring sakfrågorna. 
På departementen hade tjänstemännen fullt upp med att ha kontakter med 
internationella organisationer och bemanna möten. Tjänstemännen på 
Naturvårdsverket och Kommerskollegium var istället de som hade tid och resurser 
att arbeta med längre utredningar som sedan kunde användas i arbetet, och de hade 
tid att tänka mer övergripande kring de frågor som departementen bara hann ta upp 
vartefter de akut hamnade på skrivbordet. Detta var extra tydligt inom 
handelspolitiken där organiseringen av arbetet i departementet präglades av 
diplomatkulturen där tjänstemän förväntades flytta från post till post för att göra en 
god karriär. Något som flera av de inblandade menade var en nackdel för Sverige 
sett ur ett internationellt perspektiv. Långsiktigheten och processkunskapen som var 
nödvändig tillsammans med det förtroende som krävdes då en stor del av arbetet 
skedde på personlig och informell basis, var svår att bygga upp när personalen 
ständigt byttes ut.  

På vilket sätt bidrog just enklavformen till att gränsdragningar blev otydliga mellan 
deltagarna inom grupperna? Den höga graden av samordning, kontinuitet och den 
etablerade föreställningen om det viktiga i att alla arbetade mot samma mål var här 
viktiga faktorer i att skapa en gemensam organisation istället för att betrakta 
deltagarna som olika typer av aktörer. I fallet med sysselsättningsstrategin var 
situationen emellertid något annorlunda eftersom AMS, den centrala myndigheten 
för frågorna, inte deltog eller ingick i enklaven som arbetade med frågorna. Skälet 
till detta tycks ha varit en önskan om att inte låta sysselsättningsstrategin få något 
direkt inflytande över den svenska politiken som istället skulle bedrivas i enligt med 
de nationella traditionella strukturerna för sysselsättningspolitik. På så vis erbjöd 
enklavorganisering en möjlighet att särkoppla verksamheter. Styrningen av 
myndigheterna i de två andra fallen skedde i princip enbart informellt genom 
personliga kontakter mellan sakhandläggare på departement och verk vilka 
underlättades av den nära samordningen och det gemensamma språket. I 
utformningen av skriftliga styrinstrument såsom framförallt instruktionerna deltog 
myndigheternas tjänstemän i förarbetet på ett aktivt sätt vilket betyder att 
myndigheternas roll i den förberedande fasen av beslutsprocesserna var viktig och 
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relativt stor. Formuleringar i regleringsbrev och andra formella styrinstrument var 
svåra att tillämpa i de internationella sammanhangen då de var för oprecisa för att 
vara meningsfulla. Detta eftersom de inte var en tillräckligt flexibel typ av 
instrument för att vara använda när tidsramarna var korta och nya frågor tillkom. 
Eftersom aktörer först efter att ha deltagit ett tag och lärt känna andra deltagare och 
deras idéer visste hur den svenska positionen skulle se ut fungerade ett 
regleringsbrev skrivet kanske ett år tidigare av naturliga skäl ingen avgörande roll. 
Istället var det genom informella kontakter och ett nära samarbete som 
myndigheternas tjänstemän visste vad som förväntades av deras agerande. Men 
eftersom de själva deltog i formuleringen av instruktioner till delegationerna blev det 
ibland en mycket otydlig bild av vem som styrde vem. Sammantaget gör 
oklarheterna kring gränsdragningen att det blir svårt att avgöra huruvida makt och 
ansvar hänger samman när verksamheten organiserats i en tät enklav utan insyn. 
Dels kunde tjänstemännen i den internationaliserade gruppen utöva stort inflytande 
på vilken politik Sverige driver, dels kunde andra länder och den internationella 
organisationen i sig vara det som formade politiken där ett litet land som Sverige 
hade en obetydlig roll. Men det blev ändå de nationella politikerna som tvingades ta 
ansvaret. I den meningen ger indikatorn vid handen att kontrollkriteriet inte är 
uppfyllt eftersom det inte fanns några möjligheter att utkräva ansvar från de 
internationella organisationerna. Som vi såg var också det svenska 
handlingsutrymmet starkt kringskuret av de internationella processerna i sig. 

Den här diskussionen har handlat om hur den politiska kontrollen av förvaltningens 
arbete ser ut när verksamheten bedrivs i enklaver. De etablerade formella och 
informella strukturer som fanns för en sådan kontroll har diskuterats och allt som allt 
var dessa begränsade. Insynen var begränsad, och komplexiteten mycket hög. 
Möjligheterna att kontrollera via lyssnarstrategier försvårades av enklavernas drag 
som innebar avskildhet från hemorganisationerna, tydliga gränser utåt och inga 
gränser inom gruppen, begränsad öppenhet och stabilitet över tid. Istället var 
kontrollen beroende av tjänstemännens lojalitet och hissningsmöjligheter, samt av 
att politikernas direkta deltagande i processerna. Detta bidrog sammantaget till att 
den representativa modellens första kriterium inte blir helt uppfyllt.  

8.2.2 Jämlik representation 

Den jämlika representationen tänks tillfredställas i valen, och förvaltningen ska 
sedan utifrån resultatet av detta genomföra den sittande regeringens politik. De tre 
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empiriska frågorna som presenterades i kapitel 3 var att sakfrågorna behandlades i 
val, att alla intressen fanns representerade och att det fanns fungerande kanaler för 
att föra fram synpunkter. 

Behandlades frågorna i val? 

Eftersom ett resultat i undersökningen var att aktörer lärde sig vad de ville i 
förhandlingarna och att politiken utvecklades längs vägen, blev resultatet att det inte 
var de frågor de olika politiska partierna gått till val på som var de som behandlades 
i de internationella förhandlingarna. Istället handlade det om politikskapande och 
ibland om opinionsbildning där tjänstemännen från departementen och myndigheter 
deltog aktivt i utformningen av politiken och i att förankra den svenska 
ståndpunkten i efterhand. Politikernas uppgifter både vad gäller riksdagens och 
regeringens företrädare blev snarare att i efterhand skapa opinion för den svenska 
linjen än att i förväg presentera den.    

Var alla intressen representerade? 

Att svara på om alla intressen fanns representerade blir i en sådan situation en 
omöjlighet eftersom kopplingen mellan valen och förvaltningens arbete i 
internationella sammanhang inte var tydlig. Men hur ser det ut i det praktiska 
arbetet, kompenseras detta genom att förvaltningen hade väletablerade kontakter 
med politikerna eller med berörda grupper i de olika fallen? Den första av dessa två 
frågor behandlades delvis under föregående rubriker och kriteriet var således inte 
uppfyllt på ett tillfredställande sätt. Vad gäller andra kontakter togs i första hand de 
organisationer in som stödde regeringens syn i frågan, alternativt som de statliga 
aktörerna på något vis kunde ha nytta av i form av sakkunskap eller legitimitet, när 
förvaltningen formade den svenska positionen. På så vis fanns en representativitet i 
meningen att den regering medborgarna valt styrde vem som inkluderades, men 
eftersom mekanismerna för representation av intresseorganisationer inte var 
genomskinliga eller förutsägbara föreligger ändå ett problem. Enklaverna fungerade 
så att medlemskapet styrdes av de statliga aktörerna som i hög grad kunde välja vem 
som skulle ingå och detta urval skedde inte utifrån etablerade rutiner. Kontakterna 
skedde ofta ad hoc och var personberoende vilket betydde att om en tjänsteman på 
ett departement slutade så fanns risken att en intresseorganisation förlorade sin 
kontakt med regeringen. När det saknades tydlig formell organisering i form av 
regelbundna hearings eller liknande med inbjudningar till relevanta parter, fanns 
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inget som garanterade att tjänstemännen hade en god uppfattning om hur den 
politiska viljan såg ut eller vilka positioner intresseorganisationer företrädde. 
Sammantaget blir det svårt att avgöra om representativiteten kan anses uppfylld, 
men det var tydligt att genomskinliga och formaliserade strukturer saknades för att 
säkerställa detta.  

8.2.3 Lyhördhet 

Kriteriet om lyhördhet bygger på förvaltningens följsamhet till politiska styrsignaler. 
De två frågorna som ska behandlas är om det fanns möjligheter att föra fram 
synpunkter och huruvida synpunkter som fördes fram beaktades av förvaltningen.  

Fanns det möjlighet att framföra synpunkter? 

Lyhördheten blir dels den gentemot politikerna, dels den gentemot intressegrupper 
av olika slag bland medborgarna givet att de frågor som behandlades i de 
internationella beslutsprocesserna inte var sådana att de var färdiga att behandlas i 
valrörelsen flera år innan. Politikerna hade, vilket konstaterades i tidigare avsnitt, 
begränsad möjlighet att få insyn genom andra medel än direkt deltagande och 
informella kontakter. Dessa var således även de mest givande kanalerna att framföra 
synpunkter via. Men när det gäller enklavernas slutenhet så begränsades 
möjligheterna att föra fram synpunkter dels av det faktum att utomstående aktörer 
måste behärska den processuella vokabulären, ha kännedom om och tillträde till de 
fora där frågorna diskuterades inom förvaltningen. Genom att enklaverna arbetade 
invävda i de internationella beslutsprocesserna uppfattades heller inte synpunkter 
som presenterades med en annan vokabulär eller på en annan nivå som legitima eller 
användbara. 

Visserligen skrevs oftast instruktioner inför möten, men dessa var på mycket 
generell nivå och lämnade stort utrymme för den som förhandlade på plats att 
anpassa sig till situationen. Dessutom innehöll instruktionerna inga beskrivningar 
eller styrsignaler om på vilket sätt arbetet skulle bedrivas. Om den svenska 
ståndpunkten skulle framföras genom nätverkande, kontakter, inspel till 
kommissionen eller offentliga anföranden i arbetsgrupper eller kommittéer var upp 
till tjänstemännen själva att utforma. Hur detta skett var det heller ingen direkt 
rapportering om och dessutom var det svårt för den som befann sig utanför enklaven 
att förstå innebörden av olika strategier och ageranden. Vem som fyllde 
instruktionerna med innehåll är heller inte en helt enkel fråga att besvara och 
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varierade beroende på fråga, tidsramar och kompetens. Vi såg bland annat exempel 
på att myndighetstjänstemän själva skrev sina instruktioner till möten och ibland 
skrev myndighetstjänstemän instruktioner åt departementstjänstemän.  

Ibland efterfrågade förvaltningen politiska ställningstaganden eller åtminstone 
uttalanden i större utsträckning än vad sådana förekom. Det fanns även möjlighet att 
på andra sätt presentera synpunkter såsom exempelvis i media, men eftersom EU-
frågorna inte uppfattades få särskilt stor uppmärksamhet var denna väg 
svårframkomlig. Att som politiker gå ut i media och tala om EU-frågor sågs inte 
som populärt och det var egentligen bara i WTO-fallet vi såg att handelsministern 
tog till detta, men då snarare i syfte att påverka den internationella nivån än att 
försöka sända signaler till förvaltningen. Dock tolkades sådana artiklar och 
uttalanden som stöd för den verksamhet förvaltningens tjänstemän bedriver. Att 
politiker inte ger besked om hur de vill att förvaltningen ska agera kan också tolkas 
som att de inte har någon speciell åsikt i frågan. Situationen med enklaver innebar 
att möjligheterna att föra fram synpunkter delvis var beroende av tjänstemännens 
förmåga och intresse av att följa och tolka den politiska viljan och kan betraktas som 
en delegeringsstrategi. Men det kan i det här fallet lika gärna handla om att den 
politiska ledningen saknar vetskap om att det fanns en fråga som de borde tycka 
något om. Detta eftersom möjligheten för den politiska ledningen att lyfta en fråga 
och begagna sig av så kallade lyssnarstrategier var begränsad i och med att insynen 
begränsades starkt av informalitet, arbete långt hemifrån och det administrativa 
kompetensövertaget. Dessutom saknades andra kanaler utöver de nyss nämnda som 
garanterade insynen. På så vis blev synpunkter och styrningen från politikerna till 
största delen reaktiv. De ansvariga tjänstemännen ansåg sig ha en god uppfattning 
om den politiska viljan och fokuserade sitt arbete kring de frågor som stämde 
överens med de svenska prioriteringarna som oftast fanns på ett mer övergripande 
plan, i form av prioritering av utvecklingsfrågor och liknande. Däremot 
efterfrågades ofta ett större engagemang från politikernas sida då detta ansågs viktigt 
för att få genomslag internationellt. Det vill säga politikerna behövdes av 
effektivitetsskäl.  

När det gällde synpunkter från icke statliga aktörer beklagade sig till exempel 
Kommerskollegium i WTO-fallet att de synpunkter de fick in från 
antiglobaliseringsrörelsen och många sociala NGO:s inte var relevanta för att deras 
kritik rörde systemnivån och intresseorganisationerna saknade resurser eller 
förståelse för att de måste sätta sig in i de enskilda sakfrågorna. Detta var tydliga 
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krav som förvaltningen upplevde att de behövde anpassa sig till i de internationella 
beslutsprocesserna och också regler som var viktiga inom enklaverna. I Kyotofallet 
var diskussionen mellan Miljödepartementets företrädare och de enskilda 
företagarna på Klimatforum svår att förstå för företagarna som inte ansåg sig ha 
någon uppfattning om hur de beslut som rörde deras verksamhet egentligen fattades. 
Kommunförbundet använde i sin tur sitt Brysselkontor för att försöka lära sig och 
förstå hur EU-systemet fungerade för att kanalen till Näringsdepartementet på 
hemmaplan inte uppfattades som framkomlig eller gav någon vägledning. Med 
andra ord försvårades framförandet av synpunkter för aktörerna utanför enklaverna 
av tätheten i gruppen, det egna språket och de komplexa beslutsprocesserna på 
internationell nivå som de utanför enklaverna saknade insyn i och därför saknade 
möjlighet att komma med vad som av de svenska företrädarna uppfattar som 
relevanta synpunkter. Det saknades etablerade fora eller strukturer för att få in 
synpunkter i klimatfallet på ett mer systematiskt sätt, såväl från riksdagen som från 
icke statliga aktörer. I WTO- och sysselsättningsfallen fanns tydligare etablerade 
former såsom handelsprocedurrådet och WTO-rådet eller partskonsultationer där 
UD, Kommerskollegium och Näringsdepartementet regelbundet konsulterade olika 
intressegrupper. Dessa fora gav sedan kontakter som gick att utnyttja om de statliga 
aktörerna snabbt ville få in synpunkter. Dessutom gav de regelbundna kontakterna 
en bra förförståelse för vad dessa aktörer kunde tänkas tycka så att detta kunde 
anteciperas i hög grad. I sysselsättningsfallet hanterades emellertid inte den aktuella 
beslutsprocessen eller några andra internationellt relaterade frågor alls i någon större 
utsträckning vilket betraktades som en brist av de icke statliga aktörerna. Eftersom 
det kunde vara en viktig legitimitetsfråga i de internationella processerna att visa 
upp att relevanta samhällsgrupper konsulterats inkluderades ibland sådana, men 
huruvida synpunkterna sedan beaktades ska vi strax titta närmare på. 

Beaktades synpunkter? 

När det gäller beaktandet av politikers synpunkter handlade det mest om att göra en 
bedömning om den aktuella frågan var prioriterad eller inte och att känna av vad den 
politiska ledningen tyckte utan att för den skull störa. Oftast var de synpunkter som 
gavs på en mycket övergripande nivå och inte svåra att ta hänsyn till, men även här 
bestämdes relevansen av de regler och normer som fanns etablerade i de 
internationella processerna. Hur arbetet skulle bedrivas för att få inflytande gavs 
inga signaler om och det skedde heller ingen kontroll av detta vilket diskuterades i 
samband med de tidigare kriterierna. Samtidigt efterfrågades mer synpunkter från 
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politikerna men givet enklavernas slutenhet och avstånd till den nationella politiken 
blev detta svårt att realisera vilket redan diskuterats.  

När det gäller huruvida förvaltningen sedan beaktade de synpunkter den fick gjordes 
detta på ett selektivt sätt med andra grupper än den politiska ledningen. 
Bedömningarna gjordes delvis beroende på att vad som uppfattades som relevant 
givet processen på internationell nivå, delvis beroende på om förvaltningen behövde 
stöd för de frågor de ville. Återigen spelade enklavernas inbäddning i de 
internationella processerna och därmed avstånd till den nationella politiken en 
betydande roll för vilka synpunkter som sågs som relevanta och vems synpunkter 
som skulle beaktas. Förvaltningen tycktes mindre bekymrad om huruvida det fanns 
något stöd för frågorna nationellt för att implementera de nya reglerna. Ibland 
berodde detta på att frågan låg på någon annans bord och ibland berodde det på att, 
som i sysselsättningsfallet, intresset för att reglerna skulle implementeras saknades. I 
de fall där man behövde organisationernas stöd (efter krav från EU-nivå eller för att 
visa på opinion hemifrån i Kyotofallet) beaktades synpunkter även om de inte alltid 
inkorporerades. Men en stor del av beaktandet skedde genom antecipering där 
förvaltningen försökte ta pulsen på relevanta aktörer.  

Sammantaget var detta ett kriterium som måste anses ganska väl uppfyllt. 
Förvaltningen är responsiv mot de styrsignaler och synpunkter som kommer från 
politikerna, men problemet tycks delvis ligga i att enklavorganiseringen gör det svårt 
för politikerna att komma med några synpunkter. Gentemot andra aktörer är 
förvaltningen mer selektivt responsiv, men eftersom det saknas strukturer för att 
garantera representativiteten fanns risken att endast vissa intressen eller grupper 
tillåts komma till tals. Enklavernas sammanhållning och egna normer gör även att 
det blev svårt för utomstående att göra sig hörda.  

8.3 Deliberativ demokrati och internationellt arbete  

Från läsningen av litteraturen kring den deliberativa demokratiteorin hämtades 
kriterierna diskussioner istället för förhandlingar, en respekterad jämlikhetsprincip, 
öppenhet och en koppling mellan en eventuell elitdeliberation och en offentlig sfär. 
Dessa utvecklades i kapitel 3 i avsnitt 3.6. I följande avsnitt diskuteras hur 
enklaverna i staten kan förstås utifrån den deliberativa demokratimodellen.  
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8.3.1 Förhandling eller diskussion? 

Det första kriteriet handlar om kommunikativ handlingslogik och de tre empiriska 
frågorna som måste besvaras jakande om denna del av förvaltningens arbete ska 
kunna sägas vara demokratiskt är: att ståndpunkter förändrades, att gemensamma 
referensramar skapades och att det inte förekom paketlösningar eller kohandel.  

Förändrades ståndpunkter? 

En första indikation på att det förekom deliberation i förvaltningens arbete skulle 
vara om ståndpunkter förändrades längs vägen vilket skulle tyda på att aktörerna var 
öppna för att ta in andra och mer välgrundade argument än de egna. Det var tydligt 
att aktörerna i enklaverna formulerade såväl den egna viljan som det gemensamma 
målet, vilket vi återkommer till under nästa rubrik, i mötet med andra. Vilka delar av 
sakfrågorna som gick att driva och som skulle prioriteras blev givet först när de 
svenska representanterna lyssnat till andra aktörer och blivit en del av det 
internationella sammanhanget. Även om det fanns övergripande mål i mandatet 
hemifrån som låg fast var dessa på så hög nivå att det alltid gick att få in de 
prioriteringar som sedan gjordes under de aktuella rubrikerna. Det var vidare allmänt 
accepterat att delegater inte kunde åka till ett möte med en klar linje som skulle 
drivas oavsett vad de övriga sa. Detta var regler i de internationella 
beslutprocesserna som enklaverna arbetade efter. Detsamma gällde i den nationella 
gemensamma beredningen och andra samordningsfora där deltagarna ofta var 
beredda att modifiera ståndpunkter för att nå en gemensam svensk position eftersom 
detta uppfattades som en nödvändighet för att få inflytande på den internationella 
beslutsprocessen. En viktig egenskap hos den som deltog i internationella 
beslutsprocesser ansågs av många av de intervjuade vara att kunna hitta 
gemensamma ståndpunkter och söka konsensus samt att känna till de andra 
deltagarnas ståndpunkter. Detta var iakttagelser som gjordes i samtliga tre fall.  

Om vi tittar närmare på sysselsättningsfallet fanns en öppenhet från de svenska 
aktörernas sida för att ändra sin ståndpunkt i ljuset av andra länders argument. Två 
andra undersökningar om arbetet i den förberedande och helt centrala 
sysselsättningskommittén visade också att modifiering av ståndpunkter skedde inom 
ramen för diskussionerna där.712 Men det visade sig att även om diskussionerna i 

                                                 
712 Jacobsson, Kerstin och Vifell, Åsa 2005 och 2006a, samt följande två studier som i stort 
verifierat resultaten i Jacobssons och Vifells studie: Tucker, Christopher 2003, The Lisbon Strategy 
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kommittéväsendet kunde leda till förändrade ståndpunkter bland deltagarna var det 
inte säkert att detta överfördes till en förändrad nationell ståndpunkt givet att 
mandaten i vissa frågor kunde vara slutna. Så var emellertid inte fallet med den 
svenska ståndpunkten eftersom tjänstemännen hade ett stort handlingsutrymme och 
breda mandat. Deltagarna upplevde att det fanns en öppenhet för att lyssna till 
andras erfarenheter och att förändra den egna positionen, men framförallt så 
bereddes inte de svenska ståndpunkterna innan enklavernas deltagare hade en god 
uppfattning om vad som var möjligt att driva utifrån andra länders positioner och 
idéer. Och detsamma gällde för WTO och Kyotofallen. Utgjorde då organiseringen i 
enklaver en bidragande faktor för att denna del av den deliberativa modellen skulle 
uppfyllas?  

Det fanns i samtliga tre fall en tydlig idé om att först lyssna till de övriga deltagarna 
i processen och därefter fundera kring vilka frågor som skulle tas med och hur man 
skulle argumentera för dessa. Öppenheten för förändringar uppstod dels för att det 
fanns en stor mängd aktörer vilka alla delade intresset och engagemanget för 
frågorna. Genom kontinuerliga täta möten skapades en förståelse för andra aktörers 
argument och dessutom byggdes en gemenskap kunskapsbank upp där deltagarna 
hade tillgång till varandras erfarenheter och expertis för att utveckla nya idéer och 
policies. Genom de täta kontakterna och den höga kontinuiteten i enklaverna och i 
de internationella sammanhangen skapades även ett högt förtroende för andra 
deltagare. Den gemensamma historien i processerna blev sedan en viktig aspekt i 
vad som höll deltagarna i processerna samman vilket ytterligare förstärkte känslan 
av gemenskap och betydelsen av att finna lösningar som kunde accepteras av alla.  

Skapades gemensamma referensramar? 

Under de internationella beslutprocessernas gång utvecklades det över tid 
gemensamma referensramar och definitioner av problem. Detta var kopplat till det 
ovanstående resonemanget där de aktörer som var invävda i det internationella 
sammanhanget lärde känna varandra väl över tid, och det skedde ett kontinuerligt 
utbyte av idéer och erfarenheter som bidrog till att nya idéer uppkom och spreds. 
Några exempel på detta var Kyotoprotokollets flexibla mekanismer för 

                                                                                                                                                     
and the Open Method of Co ordination. The Revolutionary Potential of Soft Governance in the EU, 
papper presenterat på APSA:s årliga konferens 2003, och en kvantitativ studie baserad på en 
enkätstudie till EMCO:s samtliga medlemmar: Westergaard, Thomas och Ørnshult, Kristian 2003, 
OMC – A Deliberative Governanceproject in the EU, Magisteruppsats vid Århus Universitet. 
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genomförande av protokollets åtaganden. Från början fanns en uppdelning mellan de 
länder som hellre ville ha mer traditionella typer av regler och utsläppsbegränsningar 
och de som ville ta fram mer innovativa lösningar. Men i EU-kretsen skapades efter 
ett tag idén om utsläppslicenser och EU som en gemensam utsläppsbubbla som 
etablerade gemensamma begrepp och lösningar. På sysselsättningssidan blev 
förebyggande åtgärder en punkt på alla medlemsstaters agenda och själva idén om 
att andra länder hade rätt att kritisera och granska den egna sysselsättningspolitiken 
var en idé som över tid fick brett stöd.  

I den svenska klimatenklaven var samarbetet tätt och förtroendet stort mellan 
aktörerna och gemensamma referensramar utarbetades genom det nära samarbetet 
och genom det faktum att många av deltagarna också från början delade ett 
engagemang i och förordade stark reglering på området. Många av deltagarna i den 
interdepartementala Kyotogruppen hade vidare en bakgrund inom miljörörelsen och 
hade en hel del kontakter med denna. Man skulle alltså kunna misstänka att det var 
frågan om en förpolitisk konsensus. Men eftersom även Näringsdepartementet och 
energiproducenternas frågor skulle samordnas i den svenska politiken krävdes ökad 
samordning med dessa organisationers företrädare vilket skedde i Kyotogruppen och 
vilket över tid ledde till en känsla av att kämpa mot samma mål och med samma idé 
om vad som utgjorde de bästa lösningarna för ögonen. I sysselsättningsfallet 
behövde Finans- och Näringsdepartementen samordnades på samma sätt. I WTO-
fallet flyttade tjänstemännen mellan tjänster i de olika organisationerna på samma 
sätt som i klimat- och sysselsättningsfallet men det fanns inte en lika tydlig 
koordinering över departements- och ämnesgränser vilket gör att det här inte går att 
avgöra om det internationella arbetet bidragit till de gemensamma utgångspunkterna 
eller om dessa fanns från början. 

Gemensamma referensramar skapades i det nära samarbetet och det faktum att 
enklaverna tenderade att vara bestående gjorde att det fanns tid att utveckla 
referensramarna eftersom samma deltagare möts om och om igen ofta över flera års 
tid. Detta gynnade informationsutbyte och förståelsen för andra sätt att lösa olika 
frågor. Dessutom talade inte alla representanter samma språk och den gemensamma 
vokabulären med tekniska termer, akronymer och uttryck blev till en del av det som 
förband aktörerna med varandra. Det fysiska utrymmet i sig spelade också roll i 
sammanhanget. Det geografiska avståndet till hemorganisationen som gjorde att de 
närmsta kollegerna med vilka deltagarna arbetade kunde vara de andra 
medlemmarna i till exempel EMCO, i de resande klimatförhandlingarna eller i 
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förhandlingsgruppen för förenklade handelsprocedurer. På så vis var deltagarna 
delvis avskärmade från den nationella nivån och kom att ingå i det internationella 
sammanhanget där dess normer och idéer var mer påtagliga. Detta samtidigt som 
avståndet hem blev stort och deltagarna heller inte upplevde sig som sedda av den 
som givit ut mandaten att förhandla. Det var således tillsammans med de andra 
deltagarna i de internationella processerna förvaltningen kom att utveckla idéer. Och 
den internationella beslutsprocessens deltagare uppfattades även som de mest insatta 
och i flera fall var det i dessa sammanhang som det var lättast att komma överens. 
Det fanns i sysselsättningsfallet även en tydlig motpart vilket ytterligare underlättade 
möjligheterna att komma överens och vara kreativ för att hitta acceptabla lösningar. 
Ofta skedde viktiga delar av samordningen och konsensussökandet i olika informella 
sammanhang. Den gemensamma historien i besluten som ansågs så viktig att känna 
till för att kunna utöva inflytande över besluten gjorde sedan att deltagarna hade en 
gemensam historia utifrån vilken de tolkade nya händelser och utvecklade förslag.  

Förekom paketlösningar och kohandel? 

Distinktionen mellan ”arguing” och ”bargaining” är inte enkel att göra empiriskt. 
Ofta flyter de två kategorierna in i varandra i materialet och här tycktes de vara 
synliga och dominerande i olika faser av de studerade processerna. Mot slutet av 
processerna övergick interaktionen i samtliga tre fall till förhandlingar istället för 
öppna diskussioner. De intervjuade beskrev slutfaserna av beslutsprocesserna som 
politiska uppgörelser och kompromisser där enskilda länder kunde ges eftergifter 
eller förmåner som inte hade med frågan i sig att göra bara för att få till stånd ett 
beslut. Enklaverna var här på grund av det begränsade handlingsutrymmet hänvisade 
till att agera enligt reglerna i de internationella processerna.  

När det närmade sig beslutsstadiet övergick arbetet snarare till att försöka att som i 
WTO-fallet åstadkomma paketlösningar ofta genom den så kallade 
reciprocitetsnormen där kohandel och sidobetalningar var vanliga. Organisationens 
historia som ett förhandlingsfora som tidigare sysslat enbart med tullsänkningar där 
proceduren innebar ömsesidiga sänkningar till jämbördiga nivåer genom ett tit-for-
tat-förfarande var här av stor betydelse. Under själva arbetet med att ta fram ett 
förslag för handelsprocuedurfrågorna var emellertid diskussionerna mer öppna och 
tillät alla typer av inlägg och kommentarer som diskuterades gemensamt. Men när 
frågan sedan skulle sättas in i det större sammanhanget för att ingå i 
förhandlingsrundan förändrades detta. Även i Kyoto- och sysselsättningsfallen 
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kunde en liknande logik angående paketlösningarna iakttas även om det inte var så 
institutionaliserat och formaliserat som inom WTO. I sysselsättningsfallet och 
Kyoto-förhandlingarna fanns utrymme för att diskutera mer öppet i början av 
processerna, men när det var dags att fatta det formella beslutet blev det i 
Kyotofallet liksom i WTO-fallet fråga om en paketlösning där ett stort antal 
kohandelsavtal och kompromisser nåddes. Kyotofallet hade karaktären av en 
paketlösning i den mening att klimatfrågorna kopplades samman med Rysslands 
WTO-förhandlingar och ett eventuellt medlemskap i den organisationen för att få till 
stånd ett avtal om klimatfrågorna. Enklaverna hade små möjligheter att här agera 
utanför de regler som fanns internationellt och den demokratiska begränsningen vad 
gäller kohandel och sidobetalningar och liknande var i hög grad systemrelaterade 
och kopplade till de internationella organisationernas strukturer. Sverige arbetade 
främst med att hålla förhandlingarna igång och se till att samordningen inom EU flöt 
under den tid man höll i ordförandeklubban i Kyotofallet eller satt som ordförande i 
EMCO i sysselsättningsfallet. Även i sysselsättningsfrågan handlade det mer om 
politiska överväganden mot slutet av processen där vissa länder tilläts få sin vilja 
igenom på rådsnivån så att riktlinjerna blev fler än vad kommissionen önskade. 
Arbetet tidigare i processen byggde emellertid huvudsakligen på att inte driva egna 
nationella sakfrågor utan istället formulera sina idéer på ett sådant sätt att de kunde 
accepteras av alla. En logik som ligger väl i linje med det deliberativa perspektivets 
idéer och indikatorn att argument presenteras som är acceptabla för alla inblandade 
och inte enbart utifrån den egna nyttan.  

Även på nationell nivå kunde det vara fråga om paketlösningar när den svenska 
positionen formades eftersom den skulle inkorporera alla intressen i frågan, men här 
arbetade Sverige mycket tydligare efter en princip om samarbete och konsensus som 
aktörerna själva upplevde ibland saknades internationellt. Detta var en tydlig och 
dominerande del av den svenska identiteten som tycktes oförändrad trots de täta 
kontakterna med andra förvaltningars annorlunda förhållningssätt. Detta 
konsensussökande arbetssätt beskrevs även av andra länders representanter som 
intervjuades. Dessa betraktade dessutom ofta det svenska sättet att arbeta som något 
positivt och som något som tillför något till den internationella arenan då det är ett 
arbetssätt som kan bidra till att man faktiskt når fram till ett beslut. 

Vad är det med enklaverna som gör att det lätt handlar om kohandel i slutänden av 
processerna? Eller är det snarare så att det är situationen i de internationella 
processerna som enklaverna inte kan styra över som leder fram till sådana 
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situationer? I WTO-fallet fanns det en tydlig historia och tradition via GATT av att 
arbeta under sådana former där stora paketlösningar var slutmålet och att detta varit 
det dominerande arbetssättet under många årtionden formar i hög grad arbetet idag. 
COP-förhandlingarna i Kyotofallet var uppbyggda på samma sätt även om 
traditionen inte var lika lång som i det första fallet. I sysselsättningsfallet var detta 
inte lika tydligt och det fanns tecken på att arbetssätten som etablerats här fungerar 
annorlunda. Dels för att det inte var frågan om hård reglering vilket var något som 
underlättade möjligheterna att komma överens, dels för att interaktionen byggde på 
informationsutbyte, peer review och andra samarbetsformer vilka bidragit till att öka 
förtroendet deltagarna emellan och skapa ett nätverk av experter på området som 
ringer varandra för att diskutera nya policyidéer. Men betydelsen av kohandel och 
paketlösningar i slutfasen av de tre fallen ska inte överdrivas, ofta hade dessa 
föregåtts av långa och betydligt mer inkluderande och öppna diskussioner längs 
vägen vilka i sin tur begränsat ramarna och definierat omfattningen av kohandeln 
och paketen.   

Sammanfattningsvis fanns indikationer på att ståndpunkter förändrades och att 
gemensamma referensramar skapades vilket tyder på att enklaverna stöder en mer 
kommunikativ handlingslogik. Det tycktes också finnas en norm om att presentera 
sina argument utifrån det allmänna bästa och att arbeta mot konsensus. Däremot 
förekom i slutet av samtliga processer en avsevärd mängd kohandel och 
paketlösningar.  

8.3.2 Jämlikhetsprincipen 

För att kunna avgöra om jämlikhetsprincipen var respekterad behöver frågorna om 
vilken betydelse aktörernas styrka utanför förhandlingsbordet har, samt om det fanns 
möjligheter för enskilda aktörer att lämna in ett veto, undersökas.  

Saknade storleken betydelse? 

Återigen spelade formerna för de internationella beslutsprocesserna roll för 
förvaltningens handlingsutrymme. Tittar vi först på WTO-förhandlingarna så var 
WTO en organisation som hade ett stort antal medlemmar och stor variation mellan 
medlemmarnas inbördes ekonomiska förhållanden, andel av världshandeln och 
politisk tyngd i förhållande till andra länder. I en organisation som skulle härbärgera 
såväl USA och Kina som Zambia och Malawi krävdes starka strukturer för att se till 
att jämlikhetsprincipen respekterades. Att hävda att samarbetet var demokratiskt 
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genom att påpeka att alla medlemmar hade en röst var och att organisationen bygger 
sin legitimitet på demokratiskt valda parlament och regeringar på nationell nivå är 
helt otillräckligt. Men sådana strukturer måsta anses helt saknas eller i bästa fall vara 
bristfälliga. Sekretariatet liksom enskilda medlemmar arrangerade olika typer av 
verksamheter för att stödja de minst utvecklade LDC-länderna. Under Genève-
veckan anordnades seminarier och work-shops och delegaterna kunde boka in 
bilaterala möten med sekretariatet och få möjlighet att ställa frågor om arbetet. Och 
med hjälp av gamla medlemmar kunde ansökarländerna få hjälp att formulera om 
lagstiftning och lära sig arbetsgången i förhandlingsrundorna. Men fortfarande 
kvarstod det faktum att de bristande resurserna hos LDC-länderna starkt begränsade 
deras möjligheter att delta på lika grunder i förhandlingarna. Det fanns inte alltid 
pengar att skicka delegater till möten, och kopplingen mellan huvudstäder och 
delegationer var ibland bristfälliga. Sverige arbetade aktivt för att minska dessa 
skillnader, och i fallet med handelsprocedurerna hade Sverige bidragit med medel 
till att finansiera work-shops och också bidragit till att skriva inlägg om tekniskt 
bistånd. Sverige lyssnade mycket aktivt när LDC-ländernas representant talade och 
drev framförallt just frågor om att se till att de fattiga länderna får en möjlighet att 
implementera ett eventuellt avtal. I dagsläget saknades dock en struktur på 
samarbetet som förhindrade att maktrelationer påverkade samtalen. För arbetet med 
Kyotoprotokollet rådde motsvarande situation. 

Den svenska förvaltningen ingick vidare i EU-samordningen och givet Sveriges 
svaga politiska och ekonomiska position inom det europeiska samarbetet är det 
inflytande man kan utöva främst informellt och sker via input till kommissionen och 
informellt samarbete med andra medlemsländer. Det finns med andra ord inga 
indikationer på att WTO:s, FN:s eller EU:s process uppvisade några tecken på att 
uppfylla kriteriet om jämlik representation. Däremot kunde det skönjas en 
förbättring över tid där de fattiga länderna mer och mer behärskade de redskap som 
var nödvändiga för att få inflytande i processen, det vill säga ett korrekt sätt att tala, 
samordning mellan länderna och ett poolande av resurser. Inom FN-samarbetet där 
Kyotoprotokollet förhandlades var situationen så gott som likvärdig.  

Om nu den internationella processen gav så dåliga förutsättningar, hur var det då 
med den svenska förvaltningens eget arbete? Resurserna var skevt fördelade på 
nationell nivå också och de statliga aktörerna hade möjlighet att definiera 
dagordningen nationellt och i hög grad styra när andra aktörer kunde delta i 
enklaverna. Enklaverna var slutna fora och de statliga aktörerna hade möjlighet att 
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begränsa vilka andra som skulle tillåtas delta. De övriga deltagarna saknade ofta 
resurser att bevaka alla fora vilket starkt begränsade deras förutsättningar. Men 
bland de som deltog i enklaverna var jämlikhetsprincipen respekterad och det 
spelade ingen större roll om en person kom från en myndighet eller ett departement 
eller en intresseorganisation, det väsentliga var vad personen sa och hur den bidrog 
till diskussionerna. Väl inne i enklaverna visade indikatorn på ett tydligt deliberativt 
inslag där maktrelationer vid sidan av de aktuella diskussionerna syntes oviktiga. 
Närheten, samordningen, kontinuiteten och den gemensamma historien var viktiga 
delar i vad som bidrog till att överbrygga andra skillnader. 

Fanns det vetomöjligheter? 

Aktörernas ståndpunkter förändrades alltså under processernas gång och 
gemensamma referensramar utvecklades till viss del, men samtidigt såg vi att 
paketlösningar var vanligt förekommande. Detta betydde i sin tur att enskilda länder 
ibland kunde lägga in sitt veto eller kräva särbehandling eller andra fördelar för egen 
del i de internationella organisationerna. Det är möjligt att tala om en form av veto i 
den meningen att paketlösningarna ledde till risken att ett lands representanter 
blockerar beslut i många sakfrågor om lösningen i en viss fråga ogillas.  

Dessutom fanns vad man kan kalla ett veto på nationell nivå då de statliga aktörerna 
ensamma kunde bestämma hur den svenska positionen skulle se ut i slutänden vilket 
inte NGO:s, arbetsmarknadens parter eller någon branschorganisation som deltog 
kunde. Enklavernas form där medlemskapet i hög grad kunde styras av 
departementsnivån förhindrade en jämlik behandling för de som inte befann sig inne 
i enklaven och betraktades som en integrerad del av den. Detta motverkades 
emellertid i sysselsättningsfallet av de starka krav på konsultation som fanns från 
EU-nivån där Närings- och Finansdepartementen med tiden såg sig tvingade att höra 
andra aktörer såsom arbetsmarknadens parter och även sociala rörelser. Här 
begränsades alltså den svenska förvaltningens handlingsutrymme till viss del, men å 
andra sidan gav detta ett bredare deltagande vilket gynnade organiseringen ur ett 
demokratiskt perspektiv eftersom fler aktörer gavs möjlighet att föra fram sina 
synpunkter. Inom enklaverna fanns inte lika tydliga vetomöjligheter då det genom 
kraven på gemensam beredning fanns en stark regel att komma överens och hitta en 
lösning. Ibland fanns emellertid möjlighet att så att säga dra i nödbromsen och hissa 
frågan till en politisk nivå men detta var inte detsamma som att en part kunde lägga 
in ett veto. Frågan flyttades då till diskussioner på andra nivåer istället.  
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De två indikatorerna för jämlikhetskriteriet visade med stor tydlighet att denna del 
av den deliberativa modellen inte var uppfylld, åtminstone inte mellan enklaverna 
och resten av aktörerna. Inom enklaverna var jämlikheten dock acceptabel, men 
givet att den internationella nivån i så hög grad präglades av idéer om att stora 
viktiga länder skulle ges fördelar och vetomöjligheter och att enklaverna ingick i 
sådana sammanhang utan att kunna agera på annat sätt uppstod ett tydligt 
demokratiproblem. 

8.3.3 Öppenhet 

Öppenhet är ett centralt kriterium för att den deliberativa modellen ska kunna anses 
uppfylld. Hur såg möjligheterna till tillträde ut? Fanns det hinder för deltagande efter 
inträde? 

Hur öppna var enklaverna för tillträde? 

Vi kan här luta oss mot den diskussion som fördes om tillträde i avsnitt 8.2.2. Kravet 
att alla intressen ska kunna göra sig hörda som är uppfyllt om aktörer ges tillträde till 
beslutsforumen och väl där också har möjlighet att yttra sig och delta kan helt 
kortfattat inte sägas vara uppfyllt. Det mest centrala forat i sysselsättningsfallet var 
EMCO men där ingick endast medlemsländernas representanter och då bara från ett 
politikområdet även om närliggande områden också berördes. Då SPC:s och EPC:s 
sekreterare tilläts delta på mötena kan emellertid denna problematik sägas begränsas, 
men fortfarande var det bara frågan om en typ av aktörer som släpptes in, nämligen 
de statliga. På hemmaplan var det också de statliga aktörerna som själva från början 
avgjorde vem som skulle konsulteras och ingick i den nationella samordningen och 
här ingick exempelvis inte organisationer från det civila samhället och inte heller i 
någon egentlig mening arbetsmarknadens parter på central och lokal nivå. I fallet 
med Kyoto släpptes miljö-NGO:s in i processen, men däremot fanns industrilobbyn 
och företagen inte med förrän det var dags att tala om implementeringen. Under 
COP-mötena fanns också kontakter mellan den svenska delegationen och miljö-
NGO:s där de förra bland annat upprätthöll kontakter för att få information om hur 
processen fortskred men också för att så att säga ta pulsen på opinionen så att 
förvaltningen var säker på att man hade den med sig. I WTO-fallet finns möjlighet 
för icke statliga aktörer att göra sina röster hörda på det nationella planet i WTO-
rådet. Under själva förhandlingsmötena på plats och i EU-koordineringen gavs 
endast större mellanstatliga organisationer observatörsstatus, men 
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mötesanteckningar publicerades på nätet kort efter varje möte med full tillgänglighet 
för alla intresserade. UD-IH och Kommerskollegium agerade också aktivt för att 
kontakta företagsorganisationer och hålla reda på deras synpunkter även om dessa 
organisationer själva ofta saknade resurser för att engagera sig. Andra privata 
aktörer såsom antiglobaliseringsrörelsen och sociala NGO:s var inte särskilt insatta i 
den sakfråga som studerades, och då deras synpunkter var på en så övergripande 
nivå hade man svårt att på Kommerskollegium se hur man skulle kunna ta hänsyn 
till deras kommentarer. Det handlade om att kunna tala i rätt jargong och vara insatt 
i sättet att tala om handelspolitik och i hur WTO fungerar. NGO-ernas svårighet med 
detta bestod dels i bristande resurser då mycket av informationen fanns tillgänglig 
men krävde visst processande, dels i det faktum att ingick man inte i ett nätverk 
kopplat till statliga eller internationella aktörer som jobbade med dessa frågor var 
det svårt att lära sig att tala med rätt vokabulär och att förstå informationen.  

Med andra ord hade alla aktörer inte lika stora möjligheter att få tillträde till 
beslutsprocesserna, eftersom enklaverna var de som ensamma agerade i de 
internationella processerna och saknade man tillträde dit var det svårt att få det på 
något annat sätt. Enklavernas slutenhet bidrog starkt till detta. De formella 
processerna på internationell nivå innehöll medlemsländer och aktörer med olika 
mycket resurser och helt klart är att när man på slutet går in i förhandlingsfasen är 
det de med störst resurser som har möjlighet att mest påverka utgången. Detsamma 
gällde på nationell nivå där det i de nätverk som de statliga aktörerna ingick i var 
tydligt att staten faktiskt inte förlorat sina maktmedel utan att hierarki fortfarande 
var ett starkt instrument. De statliga aktörerna bestämde som tidigare diskuterats om 
in- och utträde ur enklaverna och också om vilka aktörer som är värda att lyssna till i 
utformningen av den svenska positionen. I synnerhet var detta tydligt i Kyoto- och 
sysselsättningsfallen där näringslivs- och andra intresseorganisationer kände sig 
åsidosatta och upplevde att de endast tilläts kommentera sådant som redan var 
färdigformulerat. Ett medlemskap i enklaverna var vidare ofta en nödvändighet för 
att få tillträde till de fora där beslutsprocesserna utspelade sig givet de övriga hinder 
som annars stod i vägen i form av fragmentering, komplexitet och så vidare.  

Fanns det hinder för deltagande efter inträde?  

Även om någon gavs tillträde till de fora där beslut formades var det inte säkert att 
det var möjligt att föra fram sina argument, och förvaltningens arbete och strukturen 
på de internationella beslutsprocesserna bidrog till att skapa en sådan situation. För 



Enklaver och demokrati 

 

317

att kunna bidra till diskussionerna ansågs det viktigt att kunna sakfrågans historia 
och utveckling och NGO:s hade ofta begränsade resurser att följa enskilda sakfrågor 
vilket gjorde att de frågor de arbetade för att lyfta fram istället låg på systemnivå och 
därför inte kunde användas i utarbetandet av den svenska positionen.  

Men andra aktörer tenderade att släppas in endast på ett så sent stadium att de inte 
hade några reella möjligheter att påverka den svenska positionen. De övriga hindren 
att delta när de väl släpptes in bestod sedan i att den krångliga processen kräver 
insikt i vad som kan göras och när samt vilka begrepp och ord som utgör ett 
etablerat och accepterat språk som inte leder till konflikter eller missförstånd med 
övriga aktörer.  

Även de etablerade vokabulärerna utgjorde hinder för deltagande och etablerade 
uttryck, akronymer och begrepp var nödvändig kunskap för att kunna bli tagen på 
allvar och lyssnad till. Ett annat exempel på hur det över tid formade och för arbetet 
så viktiga språket kan bli ett hinder för vissa aktörer har vi i Kyotofallet där 
miljörörelsens representanter kände sig tvungna att anamma ett mer ekonomiskt 
språk för att någon skulle lyssna. På så vis kunde vissa argument uteslutas ur 
diskussionen och ibland även vissa grupper vilket förstås begränsar de deliberativa 
kvaliteterna. Ibland var detta inte så tydligt uttalat utan handlade mer om att 
enklaverna helt enkelt inte uppfattade det som de utomstående sa som relevant givet 
de etablerade föreställningarna internationellt. Öppenhetskriteriet måste således 
anses ouppfyllt eftersom såväl tillträdet som deltagande efter inträdet tycktes 
begränsas av enklavernas slutenhet, egna vokabulärer och regler.  

8.3.4 Elitdeliberation och kopplingen till en offentlig sfär 

Det sista deliberativa kriteriet handlar om en koppling mellan eventuell 
elitdeliberation och en offentlig sfär. För det första var en inledande och nödvändig 
indikation att något av de övriga kriterierna var uppfyllt för att det skulle vara 
meningsfullt att undersöka frågan. För det andra krävdes en offentlig debatt om 
frågorna och för det tredje en koppling mellan denna debatt och elitdeliberationen. 

Var de andra kriterierna uppfyllda? 

Den ovanstående genomgången visade att förvaltningens organisering i enklaver gav 
upphov till vissa deliberativa drag vilket gör det intressant att gå vidare med denna 
sista del. För det första tycktes den höga graden av kontinuitet mellan deltagarna 
skapa ett stort förtroende mellan deltagarna vilket gjorde att de var öppna för nya 
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idéer och lösningar. På så vis utarbetades gemensamma referensramar och 
ståndpunkter förändrades. Den begränsade öppenheten gjorde även att deltagarna 
kunde visa sig öppna för nya förslag och omvärdera sina ståndpunkter. Å andra 
sidan var detta ett problem eftersom det riskerade att stänga andra aktörer ute vilket 
utgör ett stort problem i det deliberativa perspektivet. Bortsett från 
beslutsprocessernas allra sista stadier tycktes den kommunikativa handlingslogiken 
dominera arbetet bland de som givits tillträde till processerna varför det ändå finns 
indikationer på att dessa elitfora åtminstone delvis kan förstås som deliberativa.  

Fanns det någon offentlig debatt om frågorna?  

Den offentliga debatten var bristfällig i samtliga tre fall för att inte säga helt 
frånvarande i sysselsättningsfallet. En undersökning gjord av Christoph Meyer som 
undersökte mediebevakningen av Lissabonagendans frågor visade att endast ett fåtal 
artiklar fanns publicerade om sysselsättningsfrågorna.713 I svenska medier hade 
endast tre artiklar av längre format om sysselsättningsstrategin publicerats när den 
aktuella beslutsprocessen ägde rum och ingen av dessa artiklar handlade om själva 
riktlinjefrågan.  

Klimatfrågan rönte en del uppmärksamhet men framförallt drevs den offentliga 
debatten av Naturvårdsverket som fick medel till en informationskampanj. Men även 
om klimatfrågan var politiskt intressant skedde inte någon diskussion av vad den 
svenska positionen skulle vara. En del tidningsartiklar förekom och 
informationsmöten på Naturvårdsverket hölls dit alla intresserade kunde vända sig. I 
samtliga tre fall hölls öppna seminarier där organisationer och andra intresserade 
kunde delta och få en inblick i vad som skedde i frågorna, men utöver detta var 
kopplingarna till beslutsfora på internationell nivå svaga. Och återigen kvarstår 
språksvårigheter i det att det krävs en god uppfattning om hur man ska tala om 
frågorna och också om hur processen fungerar internationellt för att förstå vilka 
frågor som kan vara relevanta att ställa. 

I WTO-fallet förekom en del bevakning inför ministermötet i Hongkong där läget i 
de olika frågorna som ingick i rundan rapporterades samt den svenska hållningen i 
respektive fråga. Men handelsprocedurerna var inte någon av de stora stötestenarna 

                                                 
713 Meyer, Christoph O. 2003, Towards a Europeanization of Socio-Economic Discourses? A Study 
of Quality Press Coverage of Economic Policy Coordination since Amsterdam, papper presenterat 
på EUROPUB Conference “Europeanization of Public Spheres? Political Mobilisation, Public 
Communication, and the European Union”, Berlin, 20-22 juni 2003. 
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inför mötet varför fokus låg på jordbruksfrågor och andra mer heta områden. Det 
skedde heller ingen rapportering av handelsprocedurerna av denna anledning. 
Däremot hölls kontinuerliga möten mellan de statliga representanterna och 
referensgruppen för WTO-frågor, men detta är återigen en liten begränsad krets och 
rapporteringen härifrån nådde inte ut till den bredare politiska debatten även om 
protokollen fanns tillgängliga via UD:s hemsida. 

Fanns det en koppling mellan en offentlig debatt och 
elitdeliberationen? 

För det tredje var en förutsättning för att kriteriet skulle vara uppfyllt att det skulle 
finnas en koppling mellan en offentlig sfär och att det fanns möjlighet till insyn i 
beslutsforumen. Denna insyn och koppling tedde sig som vi såg ovan bristfällig. 
Bland annat för att media var generellt dåligt insatta i frågorna. Insynen för media 
eller medborgare generellt tedde sig dessutom begränsad, dels för att många 
dokument var hemliga också i efterhand, även om WTO:s förhandlingar numera 
kunde anses relativt öppna när alla parters inlagor till förhandlingarna samt 
protokollen från förhandlingsgruppernas möten var offentliga och lätt kunde nås från 
organisationens hemsida. Detta gällde emellertid inte slutfasen av förhandlingarna 
under ministerkonferensen, och inte för något av de övriga två fallen. För att 
riksdagen skulle kunna utgöra en länk mellan elitdeliberationen och den offentliga 
debatten hade det i sin tur krävts att riksdagen var bättre underrättad om arbetet på 
en mer detaljerad nivå än vad dragningarna för EU-nämnden eller regeringens 
återrapportering från rådsmöten bidrog med. Det fanns också, vilket nämndes 
tidigare, indikationer på att riksdagens ledamöter var tämligen dåligt informerade 
vad gäller förhandlingsläget i de olika fallen. En försvårande omständighet för 
riksdagen som länk till elitdeliberationen var även att det uppfattades finnas ett 
motstånd hos allmänheten mot EU-frågor varför ledamöterna inte såg det som 
särskilt lockande att debattera sådana frågor. Eftersom den offentliga debatten 
saknades och länkarna till den elitdeliberation som kunde iakttas var mycket svaga 
visar även granskning av detta sista kriterium på demokratiska problem snarare än 
potential.  

8.4 Sammanfattning  

Bokslutet för demokratiutvärderingen av förvaltningens arbete utifrån den 
representativa demokratin blir inte särskilt gott. Framförallt beror detta på att 
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organiseringen i enklaver innebar en slutenhet som försvårade såväl insyn som 
påverkansmöjligheter för aktörer utanför grupperingarna och däribland även för 
politikerna i flera fall. De formella styrmodeller som finns tillämpades inte i 
praktiken vilket gör det svårt att se om makt och ansvar verkligen hängde samman. 
Särskilt som arbetsuppgifter och roller i enklaverna blandandes över 
organisationsgränser. Gränsen mellan politik och förvaltning var dessutom särskilt 
otydlig. Det gjorde vidare att det politiska intresset fick en stor betydelse för 
huruvida någon kontroll kunde utövas från politikernas håll eftersom detta kvarstod 
som det enda säkra sättet att kontrollera och få insyn. Bland annat för att det 
förutsatte en relativt hög kunskapsnivå hos politikerna vad gäller processernas 
historia och vokabulär vilket inte var så vanligt att dessa hade. Strukturer och 
etablerade sätt att lyfta upp frågor saknades förutom då det existerande en konflikt 
mellan representanter på lägre nivå i en fråga som då kunde hissa frågor. 
Möjligheterna för politiker att lyssna av och lyfta frågor vid behov var begränsade.  

Eftersom frågorna som behandlades i de internationella beslutsprocesserna formades 
längs vägen betydde det att de inte behandlades i valen inför de kommande 
mandatperioderna vilket gjorde ansvarsutkrävandet problematiskt om vi utgick från 
att politikerna garanterade den jämlika representationen. Om istället kriteriet kunde 
säkerställas längs vägen via kontakter med medborgargrupper kunde detta 
kompenseras något, men dessa kontakter var ad hoc-mässiga och garanterade inte 
representativitet och heller inte att enklavens deltagare skulle beakta synpunkterna. 
Dock verkade det inte leda till några problem i verksamheten eftersom 
tjänstemännen tycktes angelägna och skickliga i att antecipera politikernas 
ståndpunkter. Med anledning av detta blev emellertid medborgarnas möjligheter till 
insyn i politikernas granskning av förvaltningen lidande. Till denna problematik 
kom det mer övergripande representationsproblemet att politikerna riskerade att få ta 
ansvar för saker som de hade mycket begränsade möjligheter att påverka eftersom 
de internationella organisationerna i hög grad styrde det svenska 
handlingsutrymmet.  

Låt oss nu gå över till den deliberativa modellen och se vad den säger oss om hur 
demokratisk organiseringen är. Många forskare har på senare tid argumenterat för att 
just det deliberativa perspektivet kan visa att internationella beslutsprocesser inte är 
hopplöst slutna, dåligt förankrade hos medborgarna och odemokratiska. De menar 
istället att internationella beslutsprocesser fungerar enligt andra logiker och kan 
förstås som demokratiska utifrån andra legitimitetsgrunder än kontroll, ansvar och 
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representativitet. I analysen av den deliberativa modellen såg vi att delar av de 
studerade beslutsprocesserna innehöll interaktion som byggde på en kommunikativ 
handlingslogik. Sysselsättningsfallet var illustrativt nog det fall som bäst levde upp 
till den deliberativa demokratimodellens krav, men som sämst passade in i den 
representativa modellen av just dessa skäl.  Bland annat förändrades ståndpunkter i 
mötet med andra aktörers argument och diskussionerna var ofta öppna i meningen 
välkomnande för nya lösningar och erfarenheter vilket bidrog till att skapa 
gemensamma referensramar. Flera av enklavernas karaktärsdrag tycks ha bidragit 
till detta och då framförallt den höga graden av kontinuitet, tät samordning som 
skapade förståelse för varandras argument och det faktum att även konkurrerade 
intressen organiserades in i flera fall. Men tyvärr verkade det även som om några av 
den deliberativa modellens centrala krav får stryka på foten. Detta gäller framförallt 
möjligheterna för aktörer att göra sina röster hörda och få tillträde till 
beslutsprocesserna. Den konsensus som uppnåddes tycktes till viss del vara 
beroende av att vissa avvikande intressen organiserats ut ur processen. Ytterligare ett 
faktum som påverkar uppfyllandet av den deliberativa modellen handlar om att det 
tycktes vara lättare att uppfylla kraven på deliberation i tidigare skeden av 
processerna medan det mot slutet alltid blir frågan om paketlösningar, men detta är 
en del av processerna som den svenska förvaltningen i mycket liten utsträckning kan 
påverka.  

Vid en jämförelse mellan de två modellerna blir problematiken som fanns i den 
representativa modellen, med att politikerna riskerade att få ta ansvar för saker som 
de hade begränsade möjligheter att påverka, inte av samma dignitet i den 
deliberativa modellen. Idén med deliberation är ju att besluten legitimeras genom att 
beslutsprocessen varit rättvis och inte genom att man i efterhand kan utkräva ansvar 
och att alla representerats jämlikt. I den representativa modellen såg vi att 
enklavorganiseringen begränsade insyn och öppenhet så att kontrollen försvårades, 
vilket gav stora brister i denna modell för vilken kontroll är det centrala 
legitimeringsinstrumentet. Det deliberativa perspektivet gav oss en ny syn på flera 
av de demokratiproblem som uppstod i den representativa modellen. När beslut 
legitimeras på andra grunder öppnas möjligheten för andra organisationsformer än 
de traditionella hierarkiska att vara demokratiska. Men att betrakta elitdeliberation 
utan kopplingar till en offentlig sfär och med alltför begränsad öppenhet som 
demokratiska former är inte rimligt. Däremot verkade de organisationsformer som 
iakttogs stödja vissa deliberativa drag som kanske skulle kunna förstärkas och tas 
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tillvara i kombination med utökade möjligheter för motstridiga intressen att delta. 
Demokratigranskningen visade att den internationaliserade förvaltningens arbete på 
flera sätt var oförenligt med någon av de demokratiformer som undersöktes, men att 
det kan finnas anledning att se över andra legitimitetsgrunder för arbetet än de 
traditionella representativa givet de krav de internationella beslutsprocesserna 
ställde. 



9. Avslutning 
Det är dags att återvända till den finska företagaren som vi mötte i inledningskapitlet 
och till frågorna, idéerna och fördomarna om vad alla de där tjänstemännen gör i 
Bryssel. Iakttagelsen att ett stort antal tjänstemän spenderar sin tid med att delta i 
möten och förhandlingar i Bryssel, och runt om i världen tycktes få stöd i den här 
undersökningen. De agerade företrädare för den svenska positionen i mängder av 
kommittéer, arbetsgrupper och informella möten. Och framförallt deltog de i 
processer där den svenska viljan skapades och omformades tillsammans med andra 
aktörer. Att de alla skulle resa första klass och mest ägna sin tid åt att åka fram och 
tillbaka och gå på meningslösa möten innehöll undersökningen dock inget material 
om. Istället gav bilden av det internationella arbetet vid handen att det var krävande 
uppgifter som tjänstemännen hade att fullgöra. Beslutsprocesserna var komplexa och 
svåröverskådliga och en mängd krav ställdes på förvaltningens verksamhet. Arbetet 
innebar även många resdagar om året, bland annat för att det var betydelsefullt att 
upprätthålla kontakter med en mängd olika typer av aktörer på personlig basis.  

Den här avhandlingen har besvarat frågor om hur den svenska förvaltningen agerar 
när den arbetar invävd i internationella beslutsprocesser. I ett första steg undersöktes 
vad som från förvaltningens synvinkel kännetecknade de internationella processer i 
vilka den deltog. Ett antal gemensamma drag framträdde vilka hade inflytande på 
den svenska förvaltningens handlingsutrymme i termer av upplevda möjligheter och 
begräsningar för det egna agerandet. Beslutsprocesserna kunde bäst beskrivas som 
komplexa, fragmenterade och som utan slut. Vidare fanns en tydlig historisk 
bundenhet som främst bestod i processens egen historia med aktörer och händelser, 
samt ett gemensamt och för utomstående komplicerat språk. Ytterligare egenskaper 
var att beslutsprocesserna utgjorde platser där politik skapades och att EU var en 
viktig organisation att förhålla sig till i alla de internationella sammanhangen. Dessa 
faktorer var centrala delar av den omvärld som den internationaliserade 
förvaltningen mötte. De innebar vidare ett antal krav som de svenska 
organisationerna var tvungna att hantera för att få inflytande på nya regler och för att 
bibehålla sitt handlingsutrymme.   

En viktig slutsats i avhandlingen är att förvaltningens arbete bedrevs i 
enklavliknande organisationer där små täta och relativt slutna och stabila 
grupperingar med medlemmar från olika organisationer, till exempel från 
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myndigheter och olika departement, arbetade tätt tillsammans samtidigt som deras 
kopplingar till hemorganisationerna försvagades. Komplexitet och fragmentering i 
processerna framkallade ett behov av samordning för att skapa allianser, få reda på 
information och uppträda samstämmigt och denna samordning bidrog till att hålla 
enklaverna samman och minska deras anknytning till den nationella nivån. Det var 
svårt att finna tid och engagemang för det svenska när man agerade inbäddad i det 
internationella. Närheten till kollegerna i de internationella processerna och 
betydelsen av processernas språk och historia blev vidare till hinder för inträde och 
deltagande för andra som befanns sig utanför enklaverna. Samtidigt skapade detta en 
samhörighet som gjorde organisationsgränserna inom enklaverna oviktiga att 
upprätthålla, varför gränsen mellan politik och administration ibland var mycket 
otydlig. Särkopplingar uppstod vidare för att hantera de olika kraven som 
internationaliseringen ställde och som inte alltid var förenliga med de förhärskande 
idéerna nationellt. Detta bidrog till att bibehålla handlingsutrymmet men även till att 
öka oklara gränsdragningar. Vidare upprätthöll särkopplingen en bild av att svenska 
ståndpunkter utarbetades hemma för att sedan förhandlas på den internationella 
nivån. Detta var en bild som stämde dåligt överens med iakttagelserna att 
processerna byggde på politikskapande där det var viktigt att kunna vara flexibel och 
där nya frågor ständigt dök upp att förhålla sig till.  

Begreppet enklav lanserades som ett bättre analytiskt begrepp än nätverk och policy 
communities. Framförallt skilde sig enklaverna från dessa andra organisationsformer 
genom att det rådde en fysisk avskildhet från hemorganisationerna, att de inte var 
självorganiserade utan att medlemskapet var positionsstyrt och till stor del 
kontrollerat av statliga organisationer, samt att deltagarna innehade en hög 
administrativ kompetens knuten till sakfrågornas historia snarare än en 
professionsbaserad dito. Det analytiska begreppet enklav hade vidare en tydlig 
teoretisk förankring i antaganden om legitimitet i förhållande till yttre krav.  

Den politiska strategin: förvaltningspolitiken 

Utöver det som skedde inom de enskilda fackdepartement och myndigheter som 
berördes av de internationella processerna, fanns en annan respons på invävdheten, 
nämligen den svenska förvaltningspolitiken som ju syftar till att styra formerna för 
den statliga verksamheten. Frågan är då vilka åtgärder inom förvaltningspolitiken 
som var riktade till att hantera just de krav som det myckna internationella 
samarbetet innebar och som blev styrande för verksamheten.  
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Kort sagt visade undersökningen att den svenska förvaltningspolitiken för 
internationellt och europeiskt arbete inte var ett viktigt krav att förhålla sig till för 
den internationaliserade förvaltningen. Tvärtom uppfattades den som svag och 
byggd på delvis problematiska antaganden om att den svenska förvalningsmodellen 
inte påverkats av exempelvis EU-medlemskapet. EU sågs istället av den 
internationaliserade förvaltningen som den viktigaste förändringen i tillvaron, men 
även som den största utmaningen. Dels för att det krävdes tid att lära sig att hantera 
EU-organiseringen, dels för att det tycktes finnas en tröghet i 
verklighetsuppfattningen hos andra aktörer. Ett annat exempel på önskemål om en 
tydlig förvaltningspolitik handlade om rekryteringen till internationella 
organisationer. Där pekade många av de intervjuade på vikten av att få in svenskar i 
EU-strukturen och i andra internationella organisationer med tanke på de 
möjligheter detta ansågs ge i termer av att kunna påverka beslutsutgången. 
Exempelvis uppfattades kommissionen i tidiga lägen som mottaglig för idéer som 
den kunde använda och att då ha en svensk på plats i organisationen underlättar 
tajmingen eftersom man då alltid är på plats när det behövs. Ingen av de intervjuade 
kände till eller kände sig berörda av några satsningar för att öka antalet svenskar i de 
internationella organisationerna. 

Frågan om hur förvaltningspolitiken sett ut och bedrivits har inte undersökts i den 
här studien, men däremot har förståelsen ökat för varför den fått en begränsad 
betydelse för styrningen av förvaltningens internationella arbete. Detta eftersom 
studien bidragit med en bild av de övriga krav som tycks forma arbetet och som 
upplevdes som viktiga att förhålla sig till. Dessutom fick den förda eller icke förda 
förvaltningspolitiken i kombination med den internationella förvaltningens eget 
arbete en del konsekvenser. Dessa konsekvenser kan i sin tur ha kopplingar till 
demokrativärdena, eller till andra fristående värden som även de riskerar att 
försvagas. Enklaverna kan sägas ha bidragit till en fragmentisering och en 
segmentering av den svenska förvaltningen där olika delar av förvaltningen arbetar 
med olika saker efter olika regler och normer. Detta minskar samstämmigheten men 
också styrmöjligheterna, eftersom enklavernas verksamhet inte verkade påverkas av 
mer generella styrsignaler och standardiserade instrument, på grund av de andra krav 
som enklaverna mötte i sina internationella processer.  
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Risk att kunskaper går förlorade  

Eftersom enklaverna var delvis avskärmade från de hemorganisationer som deras 
medlemmar kom från betydde det att de erfarenheter som samlades i grupperna inte 
kom övriga delar av departementen och myndigheterna till godo. Inte heller på 
tvären inom det internationella segmentet skedde något utbyte av erfarenheter 
eftersom kopplingarna mellan dessa enheter var svaga. Detta var även del av den 
problembild som de statliga utredningarna visade på men ingenting verkade ha skett 
inom ramen för själva förvaltningspolitiken. Åtminstone hade inte deltagarna i de 
här processerna upplevt några sådana initiativ. Tvärtom efterfrågades som sagt en 
tydligare politisk strategi för dessa frågor. 

Att det inte fanns någon gemensam strategi inom regeringskansliet eller för de 
myndigheter som deltog betydde dels att förvaltningen som helhet riskerade att 
missa viktig kunskap som fanns i de delar av förvaltningen som deltog i det 
internationella arbetet. Kunskap som kunde hjälpa till att förbereda andra delar av 
förvaltningen på vad som krävdes för att delta i liknande arbete. Det betydde att den 
redan internationaliserade förvaltningen inte direkt kunde förbättra sina arbetssätt, 
eftersom dessa deltagare inte gavs tid att reflektera över och ta tillvara på de egna 
lärdomarna. Kyotogruppen betraktades exempelvis som ett föredöme inom andra 
delar av de organisationer som arbetade med miljöfrågor, men det fanns inga tecken 
på att någon studerade vad de gjort eller hur man skulle kunna arbeta och organisera 
sig för att bli lika effektiva som Kyotogruppen uppfattades vara. Det skedde heller 
ingen diskussion kring vilka eventuella nackdelar organiseringen kunde ha för andra 
värden än de som rörde effektivitet i de aktuella förhandlingarna. 

Internationella organisationer formar verkligheten  

Internationella organisationer utgjorde i de tre fallen de arenor där besluten fattades. 
Men de internationella organisationer som medlemmarna i form av olika 
grupperingar av världens stater har skapat för att lösa gemensamma problem, hjälper 
som vi sett i den empiriska analysen inte bara till att skapa koordinerad handling och 
problemlösning. De formar även vilka handlingar och aktiviteter såväl som 
organisationsformer som det internationella samfundet av stater godkänner och 
uppskattar. Att det är viktigt att gå med i EU för många av de östeuropeiska länderna 
är delvis en fråga om att anses som legitima och utvecklade stater på samma sätt 
som ett medlemskap i WTO signalerar att man är ett land som det är lätt och säkert 
att bedriva handel med. Själva medlemskapet i sig ses i många fall som en viktig 
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symbol som ger legitimitet vilket är en förutsättning för att få tillgång till resurser 
som ett land inte klarar sig utan. Då maktfördelningen mellan medlemsländerna är 
markant skev förklarar sådana faktorer varför mindre och fattigare länder ändå vill 
vara med trots att deras möjligheter att påverka är marginell. Dessa organisationer är 
med andra ord inte bara lydiga redskap i sina medlemmars händer vilket förstärks 
ytterligare av att de administreras av tjänstemän formade av idéer och ideal inom 
organisationen som ser som sin uppgift att driva arbetet framåt, ibland stick i stäv 
med de egna medlemmarnas vilja. Ytterligare ett exempel på hur internationella 
organisationer formade den verklighet den svenska staten agerade inom, var att de 
kunde konstruera nya typer av aktörer genom att skapa nya kategorier såsom sociala 
NGO:s och lokala aktörer för att stödja organisationens politik ute i 
medlemsstaterna. De kunde också sprida olika typer av organisationsformer över 
världen vilket vi såg när WTO försökte sprida idén om pro-organisationer som 
modell för samverkan mellan offentligt och privat inom handelspolitiken.  

Att förhålla sig till internationella organisationer och processer är en del av den 
svenska förvaltningens vardag idag. Inte bara lagar och direktiv kommer från EU 
eller andra internationella organisationer, arbetssätt och idéer formas också genom 
att svenska aktörer deltar i dessa sammanhang. Att arbeta informellt, att utesluta 
vissa grupper och att delta i komplexa beslutssystem kan färga deltagarnas idéer om 
hur beslut kan och bör fattas och göra att dessa interaktions- och 
organisationsformer anammas även i andra sammanhang. Strategiskt alliansbildande 
där vissa intressen organiseras ut istället för breda inkluderande remissrundor är 
tänkbara konsekvenser av en institutionalisering av sådana arbetssätt. Även om en 
sådan utveckling inte är ostyrbar saknas samtidigt övergripande idéer om hur de 
svenska organisationerna ska hantera arbetet i sådana sammanhang. Det vill säga i 
processer där Sverige i begränsad omfattning kan påverka förutsättningarna och 
ständigt måste vara flexibla och beredda på förändring. Den internationaliserade 
förvaltningen arbetar efter de regler som råder i de internationella processerna och 
har kommit att utgöra enklaver av transnationella sammanhang i den svenska staten. 
Deras arbete fungerar inte enligt idéer om tydliga hierarkier som den formella 
administrativa modellen bygger på och inte heller som lösa inkluderande nätverk 
som den ibland beskrivits som. Sammantaget har detta gjort att förutsättningarna för 
att uppfylla demokratiska krav förändrats och de former som vi såg utmanade på 
flera sätt den demokratiska ordningen.  
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Demokrativärderingen av enklavernas arbete ledde fram till den huvudsakliga 
slutsatsen att de utgjorde problem sett såväl från ett representativt som från ett 
deliberativt perspektiv. Dock visade sig organiseringen gynna en mer kommunikativ 
handlingslogik tack vare de faktorer som höll grupperna samman. Att politiken 
tenderade att skapas längs vägen ledde till en öppenhet som gynnade utbyte av idéer 
och argument i en mer deliberativ riktning. Att enklaverna var bestående över tid 
skapade utrymme för erfarenhetsutbyte, uppbyggnad av förtroende och en 
fokusering på konsensusbeslut. Samtidigt utgjorde detta ett problem från en 
representativ synvinkel eftersom aggregeringen av preferenser inte var aktuell så fort 
mötena börjat äga rum internationellt. Från den representativa modellens perspektiv 
bestod de övriga bristerna i att de formella styrmodellerna där ansvarsutkrävandet 
hade sin bas inte motsvarade den faktiska styrningen och därmed försvårade kontroll 
och bedömningar om representation. Den höga graden av sammanblandning mellan 
roller i grupperna som i det deliberativa perspektivet gjorde att jämlikhetsprincipen 
fungerade ganska väl bidrog i den representativa modellen till att makt och ansvar 
inte hängde samman. Men så länge möjligheterna till tillträde till enklaverna var 
begränsat och så länge ingen offentlig debatt skedde om frågorna var det långt kvar 
tills dess att något demokratiskt ideal kunde anses uppfyllt. Många av de fördelar 
som ofta hävdas finns med nätverksliknande organisering till skillnad från hierarkisk 
statlig styrning, uteblev då formerna för arbetet inte visade sig fungera enligt sådana 
antagangen, utan istället kunde karaktäriseras som slutna enklaver. Undersökningen 
har ökat förståelsen för hur förvaltningen arbetar i internationella beslutsprocesser 
och bidragit med idéer om mekanismer som påverkar förvaltningens former. Den 
har också understrukit vikten av att empiriskt undersöka hur staters invävdhet i 
transnationella, internationella och europeiska sammanhang påverkar 
förutsättningarna för att organisera verksamhet demokratiskt.  
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English summary 
Research Problem and Purpose 

The number of attempts to regulate transnational phenomena such as migration, 
climate change, and acid rain has increased through the processes we most 
commonly refer to as globalisation and internationalisation. These rules in the form 
of binding agreements, conventions and standards are often negotiated and created 
within various international and European organisations. And in these international 
rule-making processes politicians, civil servants from the national level as well as 
from international organisations take part together with members of NGO’s, 
companies and other actors. This means that politicians from the EU-member states 
are not the only ones participating and influencing the decisions being made. 
Sweden has now been a member of the EU for ten years and the signs hereof have 
started to show, not only in formal EU-regulation being implemented, but also in the 
organisation of state activities. Some research has also been carried out in the field 
of the way in which national administrations have been affected so far. There are 
however also, as mentioned above, international organisations that have been 
important for the development and which have caused state administrations to 
become embedded in international processes of decision-making. These processes 
include negotiations within the UN-system, WTO and other such international 
bodies.  

Theories of governance have described the development as one where state 
competencies have been dispersed upward to international organisations, downward 
to sub-national entities, and outward to private organisations. This study is 
concerned with the upward transfer, which has led to a situation where new demands 
are placed on the public administration. These demands may not always be 
compatible with each other or with other demands on the administration such as 
acting according to democratic norms and procedures. 

The aim of the study is to understand the organisation of the Swedish administration 
when it acts embedded in international decision-making processes. Since the 
administration is an important link in the democratic system, the second aim is 
therefore to see if and how internationalisation causes any problems in legitimising 
the public administration democratically. The idea is that new demands are placed 
on those parts of the administration that handle international issues, and that, in 
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order to meet these demands, the organisation of activities and work procedures has 
to be adapted. Empirically the study consists of three case studies that serve as 
examples of international rulemaking processes in which the state administration 
participates. Through a close study of the Swedish strategies to influence the 
outcome of these processes, the demands on how to act and work are mapped out. 
This analysis of how the work is carried out serves as the basis for the normative 
analysis of what democratic problems this might cause. 

Theoretical Approach  

The more descriptive governance theories are combined with more explanatory 
theories to help grasp what happens in the administration. There are many 
indications that viewing states as unitary actors acting strategically to maximise their 
clearly predefined interests in international negotiations is a vantage point that could 
be questioned. Studies show that what a government wants in a particular question is 
something that it learns through taking part in the process, and not something that is 
completely prenegotiated and brought in the suitcase to Brussels or Washington. In 
complex decision-making procedures new issues may also turn up on the agenda 
where national representatives may have to respond quickly and without time to 
confirm standpoints with the political leadership back home. But what happens 
then? How is the work organised and how can this be understood? What happens 
with the Swedish administration’s room for manoeuvring?  

An organisation perspective where states are seen as one type of organisation 
interacting and being embedded in the surrounding environment provided the 
starting point for the study. States are seen as open systems that are shaped by 
relations in the specific context, at the same time as it influences the structures of the 
environment itself. A central concept in the study is legitimacy which is attained 
from a resource dependence perspective. The concept has been linked to an 
organisation's possibility to live up to various demands in the environment in order 
to be seen as a legitimate actor. Organisations are then rewarded or punished 
according to how well appropriate behaviour is attained. A legitimate organisation 
thus receives different kinds of resources that are necessary for its survival. The 
resources can be anything from skilled labour to social acceptance. These ideas were 
complemented by an institutional perspective where working procedures that are not 
questioned or sometimes even used as starting points, taken for granted or 
unconsciously followed, can be seen as institutionalised. These norms and rules can, 
without formally containing any such regulative powers, determine how the 



English Summary 

 

organisation acts. This happens since institutions also supply the organisation with 
normative scripts on how to act in a given situation. The organisations’ strategies 
were thus shaped, limited and expanded due to institutional factors and assumed to 
behave according to a logic of appropriateness. When an organisation ends up in a 
decision-making position it does consequently not calculate the use of this or that 
alternative from the vantage point of his or her predefined preferences, but instead 
acts according to the rules of how such an organisation should behave. This is 
referred to as the logic of appropriateness where actors ask themselves, what kind of 
organisation am I, and how would an organisation like that act in a situation like 
this? An organisation is then rewarded or punished for how well the normatively 
correct structures and procedures have been established within the organisation. 

For the second part of the purpose related to the democratic status of the Swedish 
administration, a number of criteria serving as the point of departure for the 
normative analysis of the organisation of the Swedish public administration are 
developed. But democracy is a concept that could mean a lot of things, and there are 
many measuring rods to evaluate the degree of democracy against. In this study the 
representative model of democracy and the deliberative model are used as two 
perspectives. The analysis is carried out through a number of indicators or empirical 
questions in relation to which the work of the administration is discussed. Since only 
one part of the Swedish democratic system is under scrutiny, only some criteria of 
the representative and deliberative models of democracy are relevant. The Swedish 
model of representative democracy is one point of departure, but the evaluation is 
done from the perspective of the theoretical underpinnings upon which the practical 
model is built. The deliberative model is then used as an alternative perspective in 
order to capture other forms of democratic organisation that might be prevalent. 
Since this form of democracy has lately been suggested as a way of understanding 
international and European co-operation as being more democratic it is important to 
empirically study such indications.  

Empirical Material 

As mentioned, the study is carried out through three case studies of international 
decision-making processes where the Swedish public administration has taken part. 
Methodologically they are case studies, but the aim is not to hold some characteristic 
or variable constant in order to compare between them; rather they have been chosen 
to represent different examples of international decision-making processes. They 
include hard and soft law, technically complicated issues and issues closely related 
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to core values of the welfare state. More specifically they include the negotiations 
that proceeded the signing of the Kyoto protocol within the climate convention, the 
new guide-lines for the European Employment Strategy and WTO-negotiations on 
trade facilitation. Having said that, it is also important to point out that, although the 
focus is on decision-making processes, it is not a study on who is effective in 
influencing the decisions; instead it is a study on how organisations act in response 
to the way the decision-making processes look. The rule-making processes were 
studied closely and a thick description of the Swedish strategies in trying to 
influence the outcome was provided. The major part of the empirical material 
consists of interviews. The interviewees were civil servants and politicians at 
national level involved in the studied processes, but also persons working in 
international organisations with an overview of the processes as such were included. 
Since the neo-institutionalist approach opens up for the potentiality that others than 
the formally central persons may be influential and important, also persons working 
in the periphery of the processes were be interviewed. The goal was to understand – 
through the interviewees’ own descriptions of their actual doings, (what did they do, 
in what way and with whom?) – what limited and decided the room for manoeuvring 
in the international environment. How has the work been organised in order to cope 
with demands? 

The Final Analysis  

Enclaves in the Swedish state  

The international decision-making processes studied can be described as complex 
and fragmented processes containing multiple types of actors and parallel arenas, 
complex technical material and bureaucratic processes. They were also characterised 
by the fact that policy was created throughout the course of the processes. They also 
seemed to lack an ending and were to a high degree bound by their history. In 
addition, all processes contained the EU as one important organisation to relate to. 
This was the situation facing the Swedish administration as it worked embedded in 
the international processes. The response resulted in an organisational form that was 
theoretically developed in the study – namely enclaves.  

The established concept of networks seemed misleading since it might be conceived 
as something open and loosely structured while these groups were well co-ordinated 
and fairly closed for other actors outside the core group. The concept of policy 
communities also lead us wrong since it contains assumptions on a balance of 
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resources and common ideological standpoints which was not the case here. These 
groups were instead best described as enclaves. They were organisational units that 
were partly separated from the national organisational units they formally belonged 
to, and instead took part in European and international processes together with actors 
from other organisations with which they had close relations. The Swedish 
standpoints were to a great extent created in interaction with other member states 
representatives, IGO-actors, NGO’s etc. The enclaves had clear boundaries to actors 
on the outside and the common language and history that were necessary to 
incorporate in contacts in the international processes became a hindrance for 
entrance to the enclaves. The cognitive frames supplied by the international 
processes made ideas presented in other ways and in other vocabulary irrelevant to 
the groups. The results showed that the organisation needed to be well co-ordinated 
in order to “speak with one voice” in different committees and at different levels in 
the policy process. This meant informal contacts and networking outside the 
formally established organisational structures since short time limits and European 
networking were prevailing. The short time frames also caused a closer co-
ordination between civil servants at various levels and thus blurred the division 
between politics and administration. This in turn blurred the borders between the 
participants’ home organisations. Further, the membership was stable over time as 
the international processes continued for a long time. This also contributed to the 
open relations within the groups. As opposed to the other concepts, they were not 
self-organising but instead had a membership connected to hierarchical positions 
and the entrance into the enclaves was to a great extent controlled by the state actors. 
Finally the members were not connected through their profession but instead shared 
an administration expertise based on the processes specific history and language.  

To sum up this meant that these closely co-ordinated groups had limited contacts 
with other parts of the Swedish administration and thus can be characterised as 
enclaves in the Swedish state where different working procedures, as we have seen 
here, prevailed and thus the formal procedures of the Swedish administration were 
by-passed.  

Democracy and internationalisation 

Up until now we have discussed the demands that the environment of the 
international context may place on the Swedish public administration, but there are 
also democratic demands on how the administration as part of a political system 
should act. These may or may not be experienced as putting pressure or demanding 
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compliance on the units studied - this is an empirical question. But in order to fulfil 
the administration’s part in the democratic system of the Swedish state certain 
requirements have to be fulfilled. However, studies like these show that other 
demands seem more urgent to respond to in the everyday work with EU or 
internationally related issues. 

The role of the public administration in the representative model is one where, 
ideally, there is a clear division of tasks between politics and administration. The 
criteria for the democratic assessment derived from the representative model were 
control, equal representation and responsiveness. In short, the blurring of 
responsibilities, the lack of transparency and the barriers for entrance into the 
enclaves made the organisational forms of the administration seem very problematic 
in relation to these demands. Especially as the citizen’s had small means to see how 
the political control of the administration was achieved, as formal structures were 
bypassed and decoupled from the everyday practices. For the deliberative model the 
criteria of arguing instead of bargaining, openness, respected principle of equality 
and connection between elite deliberation and a public sphere were defined. The 
analysis showed that the deliberative model also faced some challenges through the 
internationalisation, especially in terms of openness and inclusion of all relevant 
stake holders. On the other hand, the working procedures of the enclaves also 
seemed to provide good grounds for a more communicative logic of action to 
prevail. The stable membership and everlasting processes, as well as the common 
language and intense networking, created trust, understanding and more well-
founded arguments. This in turn contributed to the formation of common frames of 
references, redefined preferences and ideas. Still, as long as actors are excluded and 
the public debate is absent or not connected to the elite forums, the ideal is far from 
fully achieved.  

In addition the lack of a well defined administrative policy seemed to contribute to 
the organisational form of enclaves, as well as to its consequences both in terms of 
democratic legitimacy and efficiency. The administration did not experience any 
clear political directives of how it should act when taking part in these complex 
processes over which Sweden had very limited control. Instead the demands 
stemming from the international environment were those most urgent to respond to. 
The learning-by-doing approach led to a situation of tightly knit groups that limited 
the possibility of learning and development of Swedish strategies to cope with these 
types of processes in the future and in new policy areas.  
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The study contributes to the understanding of the role of the administration when 
states become embedded in international decision-making processes. It also 
underlines the importance of empirically investigating and understanding the 
democratic limitations and possibilities that follow in the wake of more 
internationalised decision-making.  
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