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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen syfte är att är att ta reda på vilka funktioner som nationalstaten har 

fått under globaliseringens era. Ett delsyfte blir också att studera hur nationalstaten tar 

hand om de utmaningar som globaliseringen har fört med sig. Detta görs med hjälp av 

en kvalitativ textanalys, som utgår från sekundärdata. Särskild uppmärksamhet ägnas  

år hur Sveriges regering har agerat när det gäller direktiven från EU:s kommission,  

som har en överordnad ställning när det gäller den nationella lagstiftningen. Det gäller 

särskilt visstidsdirektivet från 1999, som Sverige inte har genomfört helt och hållet.   

Men efter krav från EU-kommissionen, så har alltså den svenska regeringen tänkt om  

och skärper därför reglerna i LAS. 

 

Globaliseringen har påverkat nationalstaten, som numer har en annan funktion och  

form än vad den hade tidigare. Vad som har hänt rent konkret är att vissa delar av  

den politiska beslutandemakten har flyttat till andra styrningsnivåer, vilket påverkar 

nationalstatens suveränitet. Mellanstatliga organisationer, transnationella samarbets- 

organ, övernationella sammanslutningar samt internationella toppmöten är nu för tiden 

vardagsmat för åtskilliga stater världen över. Att ställa sig utanför detta är hart när 

omöjligt. Överlevnaden kräver därför att stater samarbetar, även om det innebär 

inskränkningar i nationell självbestämmanderätt.        

 

Undersökningen landar i slutsatsen att nationalstaten inte längre är ensam om att  

kunna påverka händelseutvecklingen inom världspolitiken. Den har med andra  

ord fått konkurrens. En situation som är gemensam för de flesta stater världen över.                                                                                                                                                                          

Globaliseringen leder till att nationalstaten får en annan ställning än vad den har  

haft tidigare. Den finns fortfarande kvar, men verkar inom ett politiskt landskap  

som inte har så mycket gemensamt med gångna tider.  

 

Nyckelord 

Centrala statsorgan, demokrati, direktiv, globalisering, inrikespolitisk auktoritet, 

ledningsfunktion, maktspridning, nationalstat, styrningsnivåer, suveränitet samt 

territorium.
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1. 

 

1. Inledning 

 

Globaliseringen har inneburit en hel del förändringar för nationalstaten. Detta fenomén har 

gjort så att nationalstatens omedelbara inrikespolitiska auktoritet har försvagats. Det vill säga 

att det har skett en maktspridning av den politiska makten, vilket innebär att de centrala stats- 

organens ledningsfunktioner har flyttat till andra styrningsnivåer. Den territoriella national- 

staten som vi hitintills har upplevt kommer med all sannolikhet att ändra på sin funktion och 

form (Hettne et al, 1998, 53; Nye, 2003, 320; Pierson, 2006, 156). Allt som allt. Det blir ett 

minskat inflytande för nationalstaten och andra styrelseformer tar över sådana sysslor, som 

tidigare var den egna statens ansvar.  

 

Men det bör även påpekas att det har uppstått nya möjligheter att bli en röst i världen och  

att gemensamt med andra stater komma tillrätta med olika konflikter och problem. Särskilt 

inom olika internationella organisationer, där staterna är tvungna att hantera de nya 

utmaningarna. Det vill säga att globaliseringens era innebär en nystart för politiken med  

nytt handlingsutrymme för mellanstatlig samverkan men också en internationalisering av 

nationalstatens funktioner. Denna maktspridning för då med sig att människors identitet  

och lojalitet förändras (Beck, 2001, 167 & 172; Hettne et al, 1998, 40-42).  

 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på vilka funktioner som nationalstaten har fått under 

globaliseringens era. Ett delsyfte blir också att studera hur nationalstaten tar hand  

om de utmaningar som globaliseringen har fört med sig. Frågeställningen ser ut enligt  

följande: Vilka är nationalstatens nya funktioner under globaliseringens era och hur  

hanteras utmaningarna? 

 

 

                                                                                                                                                     



 

2. 

 

3. Avgränsning 

 

Studien är avgränsad till att ta reda på vilka funktioner som nationalstaten har fått under 

globaliseringens era med en del hänvisningar till den svenska regeringens utrikespolitiska 

deklaration, det vill säga UD 11.006 (2011). Särskild uppmärksamhet ägnas åt att studera  

hur Sveriges regering har agerat när det gäller direktiven från EU, som har en överordnad 

ställning när det gäller den nationella lagstiftningen.
1
 Det bör dock påpekas att uppsatsen är 

endast fokuserad på visstidsdirektivet från 1999 och resultatet kan därför inte generaliseras  

till övriga direktiv, som har förekommit under årens lopp.  

 

 

4. Metod och data 

 

Metoden som kommer att användas blir en kvalitativ textanalys. Denna metod innebär att  

man studerar skrivna dokument, som består av sekundärdata (Aspers, 2007: 159). Fördelen 

med att använda kvalitativ textanalys är att det blir möjligt att få en djupare förståelse för  

dem funktioner, som nationalstaten har fått under globaliseringens era. Nackdelen med  

en sådan här metod är att det inte går att få tag i viss information, som bara kan anskaffas  

med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden å sin sida, inbegriper ju användandet  

av matematik och statistik (Backman, 1998: 31). 

 

Utifrån materialet, som används i denna uppsats, görs sedan tolkningar. Detta blir en utgångs- 

punkt för analyser och diskussion. Dessa texter består dels av tryckta källor, men en del av 

materialet har också hämtats från internet. Var och en av texterna ger olika perspektiv på det 

ämne, som uppsatsen är inriktad på. 

 

Vid tolkning och analys av de olika texterna, så används teorier från bland annat Becks 

Risksamhället (1998) och Giddens Modernitetens följder (1996).  Men det bör dock 

poängteras att ingen av teorierna kan täcka in allting om den nuvarande politiska situationen 

                                                 
1
Direktiven är bindande för EU:s medlemsstater vad gäller de resultat som ska uppnås. Det går också att säga  

att direktiven fastslår olika regler för en viss typ av agerande. Till syvende och sist är det upp till de nationella 

myndigheterna att avgöra vilken form och metod som ska gälla (Malmberg et al, 2003: 27). 



 

3. 

 

världen över. Trots detta, så har jag ändå valt att ha med Beck (1998)och Giddens (1996), 

eftersom båda två beskriver en hel del som kan sägas vara representativt för den verklighet 

som har uppstått under globaliseringens era.  

 

Själva fallbeskrivningen kommer att fokusera på dem förändringar, som den svenska 

regeringen är tvungen att införa i LAS, lagen om anställningsskydd. Det gäller särskilt  

visstidsdirektivet från 1999, som Sverige inte har genomfört helt och hållet. Men efter  

krav från EU-kommissionen, så har alltså den svenska regeringen tänkt om och skärper  

därför reglerna i LAS (http://www.rod.se, 2011-09-13). De dokument som används för  

just detta ändamål är alltså följande: regeringens promemoria – Ds 2011: 22, TCO:s  

skrivelse av den 25 mars 2010 samt artikeln ’EU-krav tvingar regeringen att skärpa LAS’.
2
   

 

Vidare
 
 blir det en del hänvisningar till den svenska regeringens Utrikespolitiska deklaration, 

UD 11.006 (2011). Den går in för att betona hur staten ska förhålla sig i olika sakfrågor, 

särskilt när det gäller samverkan med andra länder. I och med införandet av Lissabonfördraget, 

så har inte Sverige i egentlig mening någon egen utrikespolitik.
3
 Detta innebär att Sverige 

måste rätta sig efter den europeiska utrikespolitiken (Ibid: 1). 

 

5. Teorier & tidigare forskning 

 

I det här avsnittet presenteras både teorier och tidigare forskning, som är väsentlig för den  

här uppsatsens ämne. De valda teorierna är hämtade från Becks bok Risksamhället (1998) 

samt Giddens skrift Modernitetens följder (1996). Vad gäller tidigare forskning, så är den  

fokuserad på litteratur som har olika perspektiv på globalisering och nationalstaten. Dessa 

författare äro följande: Beck (2001), Held & McGrew (2006), Holton (1998), Pierson (2004), 

Nye (2004) och Colomer (2007). 

 

                                                 
2 TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. Denna organisation är en politiskt obunden facklig 

sammanslutning och företräder tjänstemannarörelsen i samhällspolitiska frågor (http:www.ne.se, 2011-10-07). 
3 Lissabonfördraget är EU:s nya fördrag. Det undertecknades den 13 december 2007 utav representanter för EU:s 

regeringar. Därefter skulle fördraget ratificeras av de 27 medlemsländerna och när denna process var över, så 

kunde fördraget verkställas den 1 december 2009, (http://www.regeringen.se, 2011-08-31).     

http://www.rod.se/
http://www.regeringen.se/


 

4. 

 

5.1. Teorier 

 

Beck (1998) och Giddens (1996) betonar hur viktigt det är att stater samarbetar med varandra, 

för att komma tillrätta med olika problem som har uppstått under globaliseringens era. Men 

båda två ger olika beskrivningar på denna verklighet. De delar av Becks (1998)teorier som 

kommer att användas är gränsöverskridande förhandlingar och en centrumlös politik. Giddens 

(1996) teorier är fokuserade på begreppen tid och rum samt hans idéer om en global världs- 

politik, för att lösa konflikter. 

 

5.1.1. Beck 

 

Beck tar upp att det finns ett behov av gränsöverskridande förhandlingar, för att 

internationella överenskommelser ska kunna genomföras (1998: 67). Becks teorier är             

en beskrivning över den politiska situation, som numera är en realitet för åtskilliga länder 

världen över. Det vill säga att det har tillkommit nya former av politiken, som har utmynnat  

i en centrumlös politik. Beck nämner också ”den förlorade suveräniteten”, som kan sägas 

förtydliga den situation som nu för tiden är allestädes närvarande i många länder.
4
  Förutom 

detta, så påpekar också Beck att nationalstatens förmåga att själv lösa sina problem har  

försvagats (1998: 34, 76 & 373).  Åtskilliga länder blir då tvungna att engagera sig i trans- 

nationella sammanslutningar, för att lösa sina olika problem och spörsmål. 

 

 

5.1.2. Giddens 

 

Giddens poängterar att globaliseringen har resulterat i det faktum att staterna nu för tiden är 

tvungna att ”samarbeta i frågor”, som till skillnad från förr då var och varje stat själva tog 

hand om sina egna angelägenheter (1996: 156). Med hjälp av begreppen tid och rum, så 

beskriver Giddens den tidsanda som numer är verklighet för många människor. Att tiden 

härskar över människornas liv oavsett var dem än råkar befinna sig och att rummet har mer  

och mer förlorat kontakten med den lokala platsen. Vilket i slutändan påverkar de mänskliga 

relationerna (Ibid: 26-27). Idag är alltså människor tvungna att samverka med varandra på ett 

sätt, som inte var möjligt förr. När tid och rum hade en annan betydelse.  

                                                 
4 Med suveränitet menas att ”en stat har en regering som utövar auktoritet över sitt territorium” (Nye, 2004: 342). 



 

5. 

 

5.2. Tidigare forskning 

 

5.2.1. Beck (2001)  

 

Enligt Becks bok, Vad innebär globaliseringen? (2001), så innebär begreppet globalisering 

avnationalisering. Det vill säga att nationalstaten dels blir försvagad, men får samtidigt också 

möjlighet att omvandlas till en transnationalstat (Beck, 2001: 32). Vidare påpekar Beck att 

globalisering är ett mycket använt politiskt slagord, som har missbrukats många gånger om. 

Egentligen är det svårt att definiera och här finns många infallsvinklar och perspektiv. Detta 

begrepp består av olika dimensioner, som har följande inriktningar: kommunikationsteknik, 

ekologi, ekonomi, arbetsorganisation, kultur och medborgarsamhälle. Här kan nämnas att  

den ekonomiska globaliseringen har intagit en betydande huvudroll i den offentliga debatten 

(Ibid: 36). Den syns överallt och får mycket uppmärksamhet i medierna. Detta kan då göra att 

många andra spörsmål hamnar i skymundan.  

                                                                                                                                               

Vidare poängterar Beck i sin bok (2001) att globaliseringens era innebär en nystart för 

politiken med både mellanstatlig samverkan och internationellt samarbete.
5
 Detta ska då 

resultera i bindande internationella regleringar vad gäller gränsöverskridande transaktioner 

(Ibid: 167, 168 & 172). 

 

 

5.2.2.Held & McGrew (2006) 

 

I Den omstridda globaliseringen av Held och McGrew (2006) är betydelsen av globalisering 

att det handlar om att vända bort från en statscentrerad politik och att istället ägna sig åt en 

flerskiktad global politik. Denna världsordning består av fristående stater, som har inlemmats 

"i ett system under utveckling” bestående av regional och global politisk styrning. Detta 

system är till sitt innehåll flerskiktat och består av många överlappande processer, som 

befinner sig bortom den statscentrerade politiken (Ibid: 158). Men detta scenario är ännu inte 

aktuellt, utan kan bara synas vid horisonten. Det hör bara till framtiden.   

                                                 
5 Begreppet politik används ofta, för att hänvisa till olika sorter av aktiviteter som har att göra med styrelsesätt 

och det politiska livet i allmänhet såväl som statskunskap.  Men politik handlar också om vem som har 

inflytande och vem som bestämmer dagordningen. Det avser också den, som kan få tillgång till beslut som 

gynnar dennes intressen (Gamble, Politics and Fate, 2000: 3-5). 



 

6. 

 

5.2.3. Holton (1998)  

 

Holton påpekar i sin bok, Globalisation and the nation state (1998), att nationalstaten som 

sådan inte kommer att försvinna på grund av globaliseringen. Nationalstaten lever vidare,  

men har under globaliseringens era blivit tvungen att samsas med transnationella reglerande 

institutioner. Detta kompletteras i sin tur av en allt mer ökande ström av deklarationer, 

konventioner och internationella juridiskt bindande instrument, som nationella regeringar 

signerat. Det här blandade systemet av multilateralt samarbete och ett intensivt mellanstatligt 

köpslående växte fram under 1900-talet (Ibid: 80 & 90).  

 

När det Kalla kriget var över hade hegemoniska maktblock, som NATO och den forna 

Warzawapakten, fått en mindre framträdande roll inom den globala styrelseformen. Vad 

gäller stormaktskonflikter, så har detta inte längre samma inverkan på nationell suveränitet 

som det en gång hade. Nu för tiden, så utmanas statssuveräniteten av sådana fenomén som 

den globala ekonomin, transnationella institutioner och internationell rätt. Globaliseringen  

har gjort så att nationalstaternas roller och relationer med varandra samt andra organiserade  

intressen har förändrats (Holton, 1998: 106-107). Fler aktörer är med och deltar i den             

offentliga sfären, som numer präglas av olika beroendeförhållanden världen över.
6
 

 

 

5.2.4. Pierson (2004) 

 

Piersons bok The modern state (2004) är en historik över statens ursprung, som tar sin början 

vid modernitetens födelse. Den fortsätter sen fram till den nuvarande farofyllda positionen i 

det tjugonde århundradets politik där statens förmåga till kontroll över det egna territoriet har 

försvagats.  Det finns alltså andra aktörer inom världspolitiken än enbart stater och dessa tar 

inte hänsyn till nationella gränser. Här avses stora offentliga internationella organisationer 

med en uttalad politisk eller ekonomisk-politisk roll. Dessa är Världshälsoorganisationen, 

Världsbanken, Internationella Valutafonden, Förenta Nationerna och Europeiska Unionen. 

Sen finns det privata multinationella företag som till exempel Unilever, IBM, Shell, Ford  

och Nestlé (Ibid: 138-139 & 154).  

 

                                                 
6 NATO, North Atlantic Treaty Organization, Atlantpaktens organization. Den ska bl.a. främja staters säkerhets- 

intressen,  men deltar  också i fredsbevarande operationer världen över (http://www.ne.se, 2011-10-07). 

http://www.ne.se/lang/atlantpakten
http://www.ne.se/


 

7. 

 

En enskild stat har svårt att klara sig på egen hand och måste därför agera tillsammans med  

med andra stater. På detta sätt kan den faktiskt bibehålla en viss makt.  Pierson säger att   

”nationalstaternas de facto makt kan förvisso ha stärkts av deras gemensamma aktivitet  

i den europeiska unionen” (2004: 139). Men samtidigt är det så att en betydande del av  

deras suveränitet faktiskt har lämnats över till olika EU-institutioner.  Men inte bara EU  

har påverkat suveräniteten.
7
 Även informationsteknologin har gjort sitt till, genom att bana  

vägen för den nya globala finansiella ordningen som därmed har försvagat nationalstatens 

makt. Nu för tiden ägnar sig stater allt som oftast åt att se till att säkerställa invånarnas  

välfärd genom transnationellt samarbete där ekonomin och den globala miljön tar över-

handen (Ibid: 147, 148 & 154). Andra viktiga frågor tar alltså inte lika mycket plats och  

står åt sidan, till förmån för ekonomiska spörsmål och miljömässiga aspekter.  

 

 

5.2.5. Nye (2004)  

 

Nyes bok Att förstå internationella konflikter (2004) är en kombination av historia och 

samhällsanalys där syftet är att ge läsaren olika redskap, för att kunna genomföra en analys  

av det förflutna. Detta är avsett att bana vägen för en förståelse av dem grundläggande           

begrepp, som den internationella politiken består av.  

 

I Nyes bok (2004) så påpekas det att den stora territoriella staten inte alltid var en självklarhet 

i det förgångna och så kan det även bli i framtiden. Den har egentligen bara existerat i tre eller 

fyra århundraden. I andra världskrigets slutskede, så gav funktionalismen upphov till några av 

FN:s specialorgan, som till exempel Livsmedelsorganisationen FAO och Världshälso- 

organisationen WHO. Idag har inte funktionalismen någon större funktion, men den existerar 

till viss del inom transnationella intressen, icke-statliga organisationer, samt multinationella 

företag (Ibid: 312-313).  

 

 

 

                                                 
7 EU:s historia har sin grund i den kol- och stålgemenskap, som bildades 1951. Efter andra världskriget fanns det 

behov av att integrera sig ekonomiskt och politiskt som svar på inhemska, regionala och globala utmaningar. 

Olika utvidgningsgenomgångar har sedan gjort EU till den politiska organisation som den är idag. Påpekas bör 

att organisationen från början hette Europeiska Gemenskapen, EG, men gjorde alltså ett namnbyte i november 

1993 (Bomberg & Stubb, red., 2004: 45 & 256). 



 

8. 

 

Enligt Nye (2004) så fanns det en stor tvehågsenhet på många håll inom EU-länderna, vid 

mitten av 1990-talet, till hur pass mycket suveränitet som den regionala styrelsenivån skulle 

få ta över. Under 2002 infördes euron runt om i Europa, men det var alltså inte alla medlems- 

länder som anslöt sig till detta betalningssystem. Även om inte alla länder i Europa sitter i 

samma båt, så är det ändå på det viset att många av länderna är ihopkopplade med varandra  

på ett sätt som skiljer sig en hel del från hur det var förr i världen. Inom många områden har 

EU-lagarna övertagit de nationella lagarna. EU utgör alltså ett exempel på en internationell 

politisk enhet, även om det bara är på ett regionalt plan (Ibid: 313-314).
8
 

 

Nye (2004) understryker att de centralstyrda byråkratiska regeringarna som hörde 1900-talet 

till, med makten samlad i nationernas huvudstäder, kommer att få en allt mer decentraliserad 

organisation på 2000-talet. Nationalstaterna finns alltså fortfarande kvar. Men med tiden 

kommer deras roll att vara mindre framträdande och istället blir tillvaron fylld av en massa 

överlappande samhällen. Dessa kommer att präglas av informationsteknik, multinationella 

företag, NGO:s och internationella organisationer. Det som händer är att makten leds bort från 

de centrala statsorganen, vilket är en effekt av de ekonomiska och digitala nätverken. Detta 

kallas då för maktspridning. En del ledningsfunktioner flyttar alltså till andra styrningsnivåer. 

Dessa styrningsnivåer kan till exempel vara övernationella organisationer som FN och WTO 

eller NGO:s, som Greenpeace och Oxfam. På nationell nivå finns det inhemska företag och 

nationella ideella rörelser. På undernationell nivå förekommer lokala företag, delstater eller 

kommuner och lokala ideella grupper (Ibid: 314-315 & 320-321).
9
   

 

 

5.2.6. Colomer (2007) 

                                                                

Själva utgångspunkten i Colomers bok (2007) är centrerad kring stora imperier och små 

nationer, hellre än ‘suveräna stater’. Den röda tråden hos Colomer är att den suveräna 

nationalstaten har en osäker framtid. Colomer påpekar att transnationellt samarbete växer 

fram mellan dels regioner med traditionellt stora stater, men också tvärs över staters gränser. 

Detta leder då till bildandet av euroregioner och sammanslutningar av områden, som inte är 

grannar med varandra (Ibid: 77).   

                                                 
8 För närvarande är det bara 17 länder utav 27 medlemsländer som deltar fullt ut i eurosamarbetet. Medan resten 

av gänget inklusive Sverige har valt att stå utanför tills vidare (http://www.eu-upplysningen.se, 2011-08-26). 
9 NGO:s / Nongovermental organisations. 

http://www.eu-upplysningen.se/


 

9. 

 

I sin konklusion tar Colomer ställning för små självstyrande nationer, som enligt honom går 

att relatera till effektivitet och demokrati (2007: 99). Det tycks som att Colomer grundar sin 

negativa syn på den västfaliska suveränitetsmodellen utifrån det faktum att på den europeiska 

kontinenten, så har det ju faktiskt varit en massa krig mellan monarkier, svaga demokratier 

och diktaturer. Västeuropa kunde endast uppnå ett jämviktsläge baserat på demokrati, fred 

och välstånd när det efter andra världskrigets slut tog sig an en konstruktion av ett stort 

imperium baserat på olika sorters samarbeten mellan stater. Detta samarbete består av  

militära, kommersiella, ekonomiska, monetära och politiska aspekter (Ibid: 100).  

 

Europeiska stater har nyligen avstått från viss beslutandemakt, som lyder under deras 

suveräna jurisdiktion, till nya institutioner av imperisk omfattning. På samma gång har  

de flesta större stater decentraliserat sin auktoritet till förmån för mindre enheter. Allt fler 

medlemmar i den europeiska klubben har börjat inse att medlemskapet för med sig att det  

går att undvika riskerna med ett icke livsdugligt oberoende och de nya diktaturer, som 

sannolikt skulle uppstå i en sådan miljö (Colomer, 2007: 100). 

 

 

5.2.7. Diskussion 

 

Betydelsen av begreppet globalisering är väldigt omfattande. Det finns olika uppfattningar 

om detta begrepp. Perspektiven skiftar. Beck (2001) samt Held och McGrew (2006) ger var 

sin syn på det hela.    

 

Hos Beck (2001) är utgångspunkten att globalisering innebär avnationalisering, som går ut  

på att nationalstaten blir försvagad. Detta har då fört med sig effekter för politiken, som har 

resulterat i både mellanstatlig samverkan och internationellt samarbete. Vad gäller Held och 

McGrew (2006), så menar dem på att globalisering handlar om att överge en statscentrerad 

politik och istället fokusera på en flerskiktad global politik. Den världsordning som Held och 

McGrew (2006) har beskrivit i sin bok består utav fristående stater i ett system under 

utveckling. Detta system har två olika styrelseformer, som består utav en regional och en 

global politisk styrning som innehåller överlappande processer.       
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Nationalstatens ställning är ett återkommande tema i olika delar av litteraturen, som tas  

upp i den här uppsatsen. Många av beskrivningarna handlar om vad som sker i framtiden.  

Det övergripande temat är att nationalstaten inte är på väg att försvinna, trots dem för- 

ändringar som globaliseringen har inneburit.    

 

I Nyes bok (2004), så står det att nationalstaternas roll kommer att vara mindre framträdande  

i många människors tillvaro och att det blir en massa överlappande samhällen. I Colomers  

bok (2007) är den röda tråden att nationalstaten har en osäker framtid och tar ställning för  

små självstyrande nationer. Förutom Nye (2004) och Colomer (2007), så tar också Holton 

(1998) och Pierson (2004) upp nationalstatens överlevnad i sina böcker och vad detta innebär. 

De har även med resonemang om suveränitet och vad som händer med den i globaliseringens 

tidevarv.  

 

Holton (1998) säger att nationalstaten lever vidare, men måste samsas med transnationella 

reglerande institutioner. Vidare tar Holton (1998) också upp det faktum att statssuveräniteten 

utmanas av sådana fenomen – som till exempel den globala ekonomin, transnationella 

institutioner, internationell rätt samt hegemoniska maktsfärer och maktblock. Pierson (2004)  

å sin sida påpekar att statens kontroll över sitt territorium har försvagats. Detta beror på att 

världspolitiken numera består av andra aktörer än enbart stater, som inte tar någon hänsyn  

till nationsgränser. Förutom detta, så nämner Pierson (2004) att statens överlevnad säkerställs 

genom deltagande i den europeiska unionen. Därmed så bibehålles en viss makt, även om en 

betydande del av statens suveränitet har tagits över av olika EU-institutioner. 

 

Begreppet decentralisering beskriver alltså vad som händer med samhällets lednings- 

funktioner under globaliseringens era och är ett annat återkommande tema i litteraturen.  

Det dyker upp hos både Nye (2004) och Colomer (2007), men dem har var och en beskrivit 

detta på olika sätt. 

                                                                                                                                                                                  

Nye (2004) nämner att 1900-talets centralstyrda regeringar kommer att få en decentraliserad 

organisation på 2000-talet, men kallar också denna situation för maktspridning. Vad som 

händer är att vissa ledningsfunktioner flyttar till andra styrningsnivåer. Colomer (2007) å sin  

sida beskriver det hela som att de flesta stater decentraliserat sin auktoritet till förmån för 

mindre enheter. Förutom detta, så växer transnationellt samarbete fram mellan regioner och 

stater och detta sker då tvärs över staternas gränser. 
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6. Fallbeskrivning 

 

Fallbeskrivningen kommer först och främst att fokusera på dem förändringar, som den 

svenska regeringen är tvungen att införa i LAS. Det gäller det så kallade visstidsdirektivet 

från 1999. Vidare blir det också en del hänvisningar till den svenska regeringens utrikes- 

politiska deklaration. Den är ju i mångt och mycket en redogörelse över hur staten ska 

förhålla sig i olika sakfrågor, särskilt när det gäller samverkan med andra länder, men  

också  inom ramen för EU, FN och Europarådet. 

  

  

6.1. Direktiv 1999/70/EG 

 

En av effekterna att Sverige är med i EU är ju att riksdagen inte själv fattar beslut om vilka 

lagar som ska gälla. Vad som har hänt är att Sverige har överlåtit denna rätt till EU, vilket  

är inskrivet i regeringsformen (http://www.riksdagen.se, 2011-09-13). Detta leder då in på 

vilken roll EU-kommissionen har i relation till det som har sagts ovanför.  

 

EU-kommissionen har först och främst initiativrätt i lagstiftningsärenden. Den ska även se till 

att medlemsstaterna verkligen tillämpar EU-rätten, vilket sker med hjälp av EU-domstolens 

kontroll. Vad gäller lagstiftningsakter, så får dessa bara antas om kommissionen har föreslagit 

att det ska vara på det viset. Såvida inte något annat har föreskrivits i fördragen. Om någon av 

medlemsstaterna inte följer EU:s lagar, så kan kommissionen hota med att dra en viss stat 

inför domstol. Det var precis det som skedde i fallet med direktiv 1999/70/EG, efter att TCO 

hade skickat in ett klagomål till kommissionen (Bergström & Hettne, 2010, 72-73;  

http://www.rod.se, 2011-09.13).  

                                                                                                                                                                                 

Andra uppgifter som tillkommer är att kommissionen ska verkställa budgeten samt ta  

hand om olika program. Till syvende och sist är det också meningen att kommissionen  

ska vara EU:s ansikte mot yttervärlden. Men detta gäller inte den gemensamma utrikes-  

och säkerhetspolitiken (Bergström & Hettne, 2010: 73).   

 

 

http://www.riksdagen.se/
http://www.rod.se/


 

12. 

 

Enligt direktiv 1999/70/EG gällande ramavtalet om visstidsarbete och som har signerats  

av EFS, UNICE och CEEP så är det meningen att arbetsgivare ska förhindras att visstids- 

anställningar staplas på hög. Anledningen till detta är att fasta anställningar ska främjas.   

Nu har dock inte Sverige genomfört det här direktivet till fullo. Regeringen hade gjort  

den bedömningen att lagstiftningen motsvarade direktivets krav. Endast en del ändringar 

gjordes i LAS i juli 2007. Därefter började en ny anställningsform att gälla, det vill säga 

allmän visstidsanställning. Den går ut på att arbetsgivare har fått det lättare med att använda  

tillfälliga anställningar. Men detta godtogs inte av TCO. Anledningen berodde på att beslutet 

stod i motsättning till dem åtaganden, som Sverige är tvunget att följa i enlighet med Direktiv 

1999/70/EG. Därför beslöt TCO att anmäla Sverige till EU-kommissionen, som i sin tur 

hotade med att det skulle bli tal om att hamna inför domstol. Regeringen fick förstås kalla 

fötter och har därför föreslagit att LAS ska ändras. Meningen är att den som växelvis har 

innehaft allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller provanställning ska kunna 

anhålla hos domstol om att anställningen omvandlas till fast jobb. Det gäller alltså en sådan 

anställning, som har ägt rum hos samma arbetsgivare (http: //www.rod.se, 2011-09-13;  

http://www.tco.se, 2011-09-13).
10

 

 

I regeringens promemoria Ds2011:22 föreslås att det ska bli ett förtydligande ”i lagen 

(1982:80) om anställningsskydd ”, för att klargöra det rättsläge vad gäller missbruk av  

visstidsanställningar (2011: 8). Det ska bli möjligt för arbetstagaren att kräva hos en  

domstol att det blir fastställt att den tidsbegränsade anställningen gäller tills vidare.  

Detta sker, om det visar sig att arbetsgivaren har ägnat sig åt en kombination av visstids-  

anställningar och provanställning och som bedöms vara ett missbruk. I den nuvarande  

lagens lydelse är inte begreppet missbruk omnämnt, men detta blir det ändring på i den 

föreslagna lydelsen.  Detta lagförslag kommer att träda i kraft den 15 juni 2012 (Ibid: 8  

& 13-14).                                                                                                                                   

 

I anledning av vad som har sagts i texterna ovanför samt på föregående sida, så kan det  

vara relevant att titta lite närmare på regeringens resonemang kring ändringen av LAS.  

Dessa resonemang visar med all tydlighet hur en medlemsstat inom EU inte har så  

mycket att välja på när kommissionen har sagt sitt.        

                                                 
10 EFS el ETUC: Europafacket / European Trade Union Confederation. 

UNICE: Europeiska samarbetsorganisationen för nationella arbetsgivarföreningar och industriförbund /  

Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe (Bomberg och Stubb, red. 2004: XVI). 

CEEP: De offentliga företagens arbetsgivarorganisation (http://www.ne.se, 2011-09). 

http://www.tco.se/
http://www.ne.se/
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Regeringen instämmer inte i det faktum att de svenska reglerna skulle vara ofullständiga.  

Den opponerar sig mot kommissionens kritik och gör gällande att de svenska reglerna  

består av ett verkningsfullt tillvägagångssätt. Detta går ut på att stoppa missbruk av  

visstidsanställningar, som följer efter varandra. Regeringen menar på att det inte finns 

någonting, som visar på att arbetsgivare skulle missbruka möjligheten att visstidsanställa.  

Däremot så påpekar regeringen att det finns en teoretisk möjlighet att lägga varierande 

visstidsanställningar på hög under en längre tid, som inte per automatik skulle leda till  

en tillsvidareanställning. Regeringen har därför gjort den bedömningen att det existerar  

ett behov som förtydligar rättsläget genom att lagtexten får genomgå en omvandling.  

(http://www.rod.se, 2011-09-13; promemorian Ds2011: 22, 76-77).  

 

 

6.2. UD 11.006      

 

I den värld som nu existerar är olika sorters beroendesituationer allestädes närvarande.  

Det här gör att det blir nödvändigt med samverkan, för att kunna överleva och hantera 

globaliseringens utmaningar.  

 

I Sveriges utrikespolitiska deklaration, så betonas bland annat vikten av samverkan inom 

Europeiska Unionen men också betydelsen av samarbete med länder utanför EU. Detta för att 

kunna vara med och bidra till frihet, fred, säkerhet och utveckling. De globala utmaningarna 

som Sverige och många andra länder står inför gör att det blir nödvändigt med multilaterala 

och globala styrelseformer, eftersom det inte går att klara sig på egen hand. Förutom detta, så 

har införandet av Lissabonfördraget fört med sig att Sverige egentligen inte har någon egen 

utrikespolitik. Numera finns också Europeiska utrikestjänsten, som är tänkt att fungera som 

ett centralt verktyg för att bygga upp en europeisk utrikespolitik. Fördraget har också gjort att 

Sverige och andra EU-länder fått en möjlighet att på ett globalt sätt verka för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Men detta kan endast fungera om alla medlemsstater drar sitt strå till 

stacken. Om Sverige vill kunna vara med och påverka det europeiska samarbetet, så måste 

landet ifråga ligga i och se till att vara med i innersta kretsen (UD 11.006,  2011: 1-2 &11). 

Det går ej att stå vid sidan om och titta på.                                                                     

 

 

http://www.rod.se/
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I UD 11.006 påpekas vikten av att hjälpa andra länder, både i närheten och på andra håll. 

Engagemanget för fred och demokrati måste väga lika tungt överallt. Men eftersom olika 

länder har olika förutsättningar, så kan heller inte Europa stå som modell i alla lägen. Deras 

ekonomier måste öppnas upp och reformeras successivt. Syftet är att tillväxt och jobb ska  

ge hopp om en gynnsammare framtid (Ibid: 1-2). 

 

De säkerhetspolitiska utmaningarna kommer att se annorlunda ut i framtiden. Av den 

anledningen finns det behov av en ny modern europeisk säkerhetsstrategi. Sverige är  

därför med och deltar i engagemanget för att stärka den Europeiska unionens förmåga,  

vad gäller den civila och militära krishanteringen. EU:s samlade globala kapacitet kan  

endast förstärkas om medlemsstaternas resurser och hårdvara samordnas på ett bättre  

sätt. På grund av detta har Sverige tillsammans med Tyskland tagit ett initiativ, som går  

ut på att öka den samlade krishanteringsförmågan som medlemsstaterna förfogar över 

(UD 11.006, 2011: 3).  

 

I den utrikespolitiska deklarationen finns förslag till förändringar på hur FN ska fungera  

som organisation i framtiden. Dessa är avsedda att vara bra för FN:s multilaterala samarbete. 

Bland annat vill man förbättra den mjuka makten, det vill säga dem politiska instrumenten 

och analysförmågan. Detta för att kunna lösa globala kriser och konflikter. Det är meningen 

att multilaterala och globala styrelseformer ska kunna hantera de globala utmaningarna. Här 

behövs det tydliga politiska åtaganden.  Det är nödvändigt att Förenta nationerna är en stark 

och väl fungerande organisation, för att stärka en effektiv multilateralism som är grundstenen 

för en svensk och europeisk utrikespolitik. Det finns ett enormt behov av reformer, som kan 

förbättra FN:s förmåga att hantera dagens utmaningar. FN:s säkerhetsråd måste bli bättre på 

att spegla global dynamik som är nydanande. Det behövs ett internationellt system, för att 

kunna vara till hjälp vid humanitära kriser. Dessutom finns det utmaningar för miljö och 

klimatområdet (UD 11.006, 2011: 3 & 11). 

  

Det påpekas i UD 11.006 (2011) att folkrätten och respekten för mänskliga rättigheter är  

en utav hörnstenarna i svensk utrikespolitik. Detta ska då främja en hållbar globalisering.  

I en värld som hela tiden krymper och dessutom också präglas av globaliseringen, så blir  

det nödvändigt med internationella spelregler. Detta för att komma tillrätta med gränslösa 

utmaningar och olika flöden. Syftet är att låta rättsstaten få fotfäste, för att på så sätt kunna 

motverka brott mot mänskligheten (Ibid: 9).                                                                                                 
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Det är meningen att Sverige ska arbeta inom ramen för EU, FN och Europarådet, för att kunna 

stärka opinionsfriheterna. Att fritt kunna ta emot information och få uttrycka sin åsikt är en 

nödvändighet, för att människor ska ha möjlighet att aktivt få deltaga i samhällsdebatten och 

det politiska livet (UD 11.006, 2011: 9) 

 

Den mest allvarliga säkerhetsfrågan är spridningen av massförstörelsevapen och kärnvapen, 

som är ett oförutsägbart hot. Under året kommer EU att vara med i förberedelserna för en 

internationell konferens 2012, som kommer att ha sin utgångspunkt i en zon som är fri från 

massförstörelsevapen i Mellanöstern. Men även att det finns ett avtal mellan USA och 

Ryssland, som går in för att reducera strategiska kärnvapen. Vilket är ämnat att främja en 

kärnvapenfri värld (UD 11.006, 2011: 10).   

 

Globaliseringen har sin inverkan på Sveriges och EU:s säkerhetspolitiska intressen. Dessa  

samhällen blir mera beroende av att det cirkulerar omkring varor, tjänster kapital, människor 

och information. Och det är detta som är globaliseringens själva kärna. Den viktigaste 

utmaningen som Sverige och det internationella samfundet står inför går ut på att göra det 

säkert, men också lättare för de flöden som ger kraft åt globaliseringen. Men på samma gång 

måste man också se till att det blir möjligt att motarbeta och få kontroll över de flöden, som  

är ett hot mot de flesta samhällen. Dessa flöden som underminerar människors tillvaro är  

olika former av organiserad brottslighet. Hit hör bland annat människohandel, smuggling av 

narkotika, illegal vapenhandel, sjöröveri och terrorism (UD 11.006, 2011: 11-12).   

 

En annan av utmaningarna för Sverige är att främja både frihet och säkerhet i det globala nätet.  

Detta ska kunna ge skydd åt dem goda flöden, som det öppna samhällets kärna består av.  

Dessa flöden ger alltså kunskap, jobb och välstånd. Det gäller därför att stå som garant för  

den nätfrihet som totalitära stater vill slå ner på, för dessa vill ju som bekant inte gå miste om 

sitt informationsövertag och maktinnehav. En sådan här avvägning fordrar nytänkande och 

politisk vilja, men också gränsöverskridande internationell samverkan. Sverige är aktiv med 

att nätets frihet och cybersäkerheten ska vara en del i den europeiska dialog som äger rum 

med globala partners (UD 11.006, 2011: 12).  
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7. Resultat och diskussion 

 

I den här avslutande delen görs en analys utav uppsatsens syfte, som är att ta reda på vilka 

funktioner som nationalstaten har fått under globaliseringens era. Till detta hör också ett 

delsyfte, som går ut på att studera hur nationalstaten tar hand om de utmaningar som 

globaliseringen har fört med sig. För att kunna genomföra denna analys används teorier av 

Beck (1998) och Giddens (1996) som appliceras på uppsatsens bakgrundsmaterial. 

 

Inledningsvis, så kunde det konstateras att nationalstatens inrikespolitiska auktoritet har 

försvagats. Framför allt har det ju ägt rum en maktspridning av den politiska makten, som 

bland annat har resulterat i att statsorganens ledningsfunktioner har flyttat till andra styrnings- 

nivåer (Nye, 2004, 320; Pierson, 2006, 156). Dessa resonemang leder då in på Becks (1998) 

teorier om en centrumlös politik och en förlorad suveränitet. Detta innebär att politikens 

traditionella gränser är på väg att ändra utseende. Det vill säga att det har uppstått nya former 

av politiken, som betyder att det inte finns något politiskt centrum. Det går även att lägga till 

frasen ”den förlorade suveräniteten”, som en beskrivning på den verklighet som präglar 

åtskilliga länder världen över (Beck, 1998: 76 & 373). I anledning av vad som nyss har sagts, 

så kan det då vara lämpligt att göra en koppling till det som Nye tar upp i sin bok (2004).  

Här står det att 1900-talets centralstyrda regeringar är något som förpassas till det förflutna. 

Istället blir regeringarna tvungna att dela med sig av utrymmet på den världspolitiska scenen 

med andra aktörer (Nye, 2004: 320-321). Regeringarna är alltså inte längre ensamma om  

att kunna påverka händelseutvecklingen inom världspolitiken. De har med andra ord fått 

konkurrens.                                                                                                                                                                              

 

Becks teorier (1998) går även att applicera på den situationen att direktiven från EU-

kommissionen går före den nationella lagstiftningen. Kommissionen har ju nämligen 

initiativrätt i lagstiftningsärenden och ska bland annat se till att medlemsstaterna tillämpar 

unionsrätten.  Om någon av medlemsstaterna inte följer unionsrätten, så kan det bli tal om  

att hamna inför domstol och i slutändan riskera att bli tilldömd ekonomiska sanktioner 

(Bergström & Hettne, 2010: 72-73). Denna situation belystes i beskrivningen om hur den  

svenska regeringen agerade när det gällde visstidsdirektivet från 1999. Sverige hade inte  
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från början hörsammat allt som EU-kommissionen beslutat. Men efter diverse olika turer 

tänkte regeringen om och bestämde sig för att skärpa reglerna i LAS (http: //www.rod.se, 

2011-09-13). Ovanstående situation visar med all tydlighet vems ord som väger tyngst när  

det gäller tillämpningen av unionsrätten. Detta går inte att komma ifrån.   

 

Förutom det som har sagts i föregående stycken om Becks (1998) teorier, så är det på det  

viset att dessa bara till viss del kan appliceras på den rådande verkligheten. Härav följer  

att det kan behövas en del klargöranden. Nedanför följer en redogörelse om detta förhållande.  

 

Å ena sidan kan Becks (1998) teorier delvis kopplas till det faktum att införandet av Lissabon- 

fördraget har gjort att Sverige på sätt och vis inte har någon egen utrikespolitik, även om 

landet i sig har representanter som jobbar med dessa frågor.
11

 Numera finns Europeiska 

utrikestjänsten, som är tänkt att fungera som ett redskap för att bygga upp en europeisk 

utrikespolitik (UD 11.006, 2011: 1-2). Men vad det egentliga resultatet blir av detta scenario  

är inte helt enkelt att förutsäga i nuläget, eftersom det inte var så längesedan som Lissabon- 

fördraget verkställdes.
12

 Men helt klart är, att det blir förändringar på ett eller annat sätt för 

dem olika medlemsstaterna inom EU inklusive Sverige. 

 

Vid en studie av det som står i Bergström och Hettnes bok (2010), så framkommer det att 

Lissabonfördraget möjliggör fördjupade samarbeten vad gäller den gemensamma utrikes-  

och säkerhetspolitiken. Detta samarbete kommer att präglas av en mellanstatlig karaktär,  

men var och varje medlemsstat ska dock fortsättningsvis fatta enhälliga beslut i enlighet  

med dem konstitutionella bestämmelserna. Här kan tilläggas att det inte införs någon form  

av rättsligt system vad gäller kontroll utav medlemsstaternas genomförande av ovan nämnda 

beslut. I övrigt, så har domstolens behörighet på detta område blivit fört åt sidan. Dessutom 

förutsätter fördraget  i den här delen att det inte blir någon överlåtelse av dem lagstiftande 

befogenheterna till EU (Bergström & Hettne, 2010: 82 & 112-113). Det här sistnämnda står  

i bjärt kontrast till det som har sagts om EU-kommissionens befogenheter i anledning av 

direktiven. Därmed kan det konstateras att Becks teorier (1998) inte går att använda helt och 

hållet för att göra tolkningar av det som har hänt med nationalstaten under globaliseringen.  

                                                 
11 Vid en närmare studie av hur Utrikesdepartementet är uppbyggt och organiserat, så framkommer det att det 

finns tre ministrar som tillhör detta departement. Dessa är utrikesministern, biståndsministern och 

handelsministern (http://www.regeringen.se, 2011-11-03). 
12 Lissabonfördraget verkställdes den 1 december 2009 (http://www.regeringen.se, 2011-08-31).   

 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
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Men vad gäller det straffrättsliga och polisiära samarbetet, så är situationen en helt annan.  

Detta har ju i och med Lissabonfördraget resulterat i ett överstatligt eller kollektivt besluts- 

fattande och kan därmed inte längre betecknas som mellanstatligt samarbete (Bergström & 

Hettne, 2010: 113). Men i anledning av vad som har sagts i texten ovanför, så går det att åter 

igen knyta an till Becks (1998) teorier om en centrumlös politik och en förlorad suveränitet. 

 

Hos Holton (1998) och Pierson (2004) görs ett och annat konstaterande om nationalstatens 

ställning. Här står det att nationalstaten inte längre har samma inflytande som den hade 

tidigare, eftersom statens kontroll över sitt territorium har försvagats. Detta beror dels på att 

en avsevärd del av staternas suveränitet har tagits över av olika EU-institutioner. Dessutom  

är det på det viset att världspolitiken numera består av andra aktörer än enbart stater, som  

inte tar någon hänsyn till nationsgränser. Men trots detta, så är inte nationalstaten någon 

överspelad realitet i globaliseringens tidevarv. Det är nämligen på det viset att globaliseringen 

har inneburit att stater har fått nya möjligheter till kollektiv medverkan på internationell nivå.      

Men under denna era, så finns det ändå all anledning att betvivla att stater skulle ha någon 

form av maktmonopol inom globaliseringens politik (Holton, 1998, 107; Pierson, 2004:  

138-139,154 & 156). Här känns det relevant att i första hand hänvisa till Becks (1998) teorier. 

Detta beror på att det som ovanstående textmassa tar upp om nationalstatens ställning och 

politikens nya former går att koppla till det som Beck (1998) har att säga om centrumlös 

politik och förlorad suveränitet. 

 

Förutom det som nyss har sagts i ovanstående resonemang, så går det även att knyta an till 

begreppet avnationalisering i Becks bok Vad innebär globaliseringen? (2001), som ett för-  

tydligande på det som redan har nämnts. Det vill säga att nationalstaten har blivit försvagad 

(Beck, 2001: 32). Men det bör också påpekas att avnationaliseringen kan sägas ha fört med 

sig effekter för politiken, som har resulterat i mellanstatlig samverkan och internationellt 

samarbete (Ibid: 167, 168 & 172). Det kan därför i detta läge vara relevant att koppla an till 

Giddens (1996) teorier om begreppen tid och rum, som speglar den tidsanda som numer är 

verklighet för många människor.  

 

Giddens (1996) teorier går ju ut på att tiden styr över människors tillvaro oavsett var dem än 

råkar befinna sig och att rummet mer och mer har förlorat kontakt med den lokala platsen. 

Vilket i slutändan påverkar de mänskliga relationerna (Ibid: 26-27). Idag är alltså människor 

tvungna att samverka med varandra på ett sätt, som inte var möjligt förr. Det är nödvändigt att 
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vara i kontakt med andra länder, för att kunna överleva. Med tanke på vad globaliseringen  

har fört med sig, det vill säga olika samverkansformer, så har inte den egna lokala platsen 

samma betydelse längre. Detta påverkar förstås nationalstatens ställning. Det här leder då  

in på Sveriges Utrikespolitiska deklaration och dem samverkansformer som står omnämnda  

i detta dokument.  

 

I den Utrikespolitiska deklarationen (UD 11.006, 2011) påpekas bland annat vikten av 

samverkan inom Europeiska Unionen. Men också hur betydelsefullt det är att samarbeta  

med länder utanför EU. Förutom detta, så har dem globala utmaningarna fört med sig att  

det inte går att klara sig på egen hand och därav behovet av multilaterala och globala 

styrelseformer (Ibid: 1 & 11).  

 

Samverkansformerna i den Utrikespolitiska deklarationen (UD 11.006, 2011) går dels ut på 

att engagera sig i förstärkningen av EU:s civila och militära krishantering. Vidare påpekas 

vikten av internationella spelregler, för att kunna hantera gränslösa utmaningar och flöden. 

Meningen är att rättsstaten ska få fotfäste, så att brott mot mänskligheten kan motverkas – 

som till exempel olika former av organiserad brottslighet. Förutom detta, så nämns behovet  

av att motverka spridningen av massförstörelsevapen och kärnvapen, som är ett oförutsägbart 

hot. Ett sätt att hantera detta hot är att anordna internationella konferenser av olika slag. Men  

sedan finns det ju flöden, som verkar i positiv riktning och ger globaliseringen dess kraft. 

Dessa positiva flöden är följande: varor, tjänster, kapital, personer och information. En annan 

av utmaningarna för Sverige är att främja både frihet och säkerhet i det globala nätet. Det 

gäller därför att stå som garant för den nätfrihet som totalitära stater vill slå ner på, för  dessa 

vill ju som bekant inte gå miste om sitt informationsövertag och maktinnehav. En sådan 

avvägning fordrar nytänkande och politisk vilja, men också gränsöverskridande internationell 

samverkan (Ibid: 3,9, 10, 11 & 12).    

 

I anledning av det som har sagts om samverkansformer i föregående stycke, så kan det därför 

vara av intresse att åter hänvisa till Giddens (1996). Han poängterar att globaliseringen har 

resulterat i det faktum att staterna nu för tiden är tvungna att ”samarbeta i frågor”, som till 

skillnad från förr då var och varje stat själva tog hand om sina egna angelägenheter. En global 

politisk ordning, som blir allt mer koordinerad är därför en nödvändighet (Ibid: 156). Men 

detta förutsätter förstås att alla inblandade parter kan komma överens med varandra. Tyvärr 

blir det inte alltid så. Det kan i detta läge vara relevant att ställa sig frågan om hur framtiden 
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kommer att se ut för nationalstatens ställning i anledning av globaliseringen. I nedanstående 

stycken görs en del tillbakablickar i litteraturen. Detta kopplas sedan till Beck (1998) och 

Giddens (1996) teorier. 

 

Nye påpekar att nationalstaternas roll kommer att bli mindre framträdande och att det bildas 

en massa överlappande samhällen (2004: 315). Detta är en direkt hänvisning till Becks (1998) 

konstaterande om att politiken har blivit centrumlös och att suveräniteten har gått förlorad. 

Det vill säga att dem traditionella gränserna för politiken försvinner och att det etableras ett 

stort urval av olika sorters politik, som har följande benämningar: huvud-, sido-, sub- och 

motpolitik. I en sådan här miljö är det också sannolikt att den parlamentariska centralismen 

har fått träda åt sidan och lämnat plats för nya former av gemensam kontroll och jämförbara 

legitimitetskrav (Beck, 1998: 76 & 372-373). Vad mer kan då sägas om statssuveräniteten och  

nationalstatens framtid? Colomer (2007) och Holton (1998) har en hel del att säga om detta.  

 

Statssuveräniteten blir som sagt var utmanad av den globala ekonomin, transnationella 

institutioner, internationell rätt samt hegemoniska maktsfärer och maktblock. Det är bara att 

konstatera att nationalstaten har en osäker framtid, men kommer trots allt att överleva. Fast då 

måste den agera i samverkan med transnationella reglerande institutioner (Colomer, 2007, 77; 

Holton, 1998, 80 & 107). För att konkretisera det hela och genom att koppla till Beck (1998),  

så är det bara att konstatera att denna situation resulterar i gränsöverskridande förhandlingar. 

Detta för att internationella överenskommelser ska kunna bli verklighet (Ibid: 67). Giddens 

(1996) å sin sida menar på att det blir nödvändigt med en global politisk ordning, som blir allt 

mer koordinerad. Staterna är ju som sagt var tvungna att samverka med varandra vad gäller 

sådant, som de förr i världen tog hand om själva. Men påpekas bör att det trots allt inte 

handlar om att bilda en superstat (Ibid: 156). Men flera påståenden kan göras om framtiden, 

även om det är svårt att göra prognoser. Därför kan det vara av intresse att titta på Held och 

McGrew (2006). Det dem säger skulle kunna inträffa, men väldigt mycket befinner sig bara 

vid horisonten eller bortom denna linje. Framtiden är oviss.   

 

I Held och McGrew (2006) så påpekas det att den statscentrerade politiken kommer att 

upphöra och att fokus istället hamnar på en flerskiktad global politik. Denna världsordning 

består utav fristående stater, vars system är under utveckling. I denna miljö finns två olika 

styrelseformer: en regional och en global politisk styrning som innehåller överlappande 

processer (Ibid: 158). Den politik som präglar detta system kallas för kosmopolitisk social  
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demokrati och består utav olika etiska principer. Det handlar om global social rättvisa, 

demokrati och universella mänskliga rättigheter. Sedan tillkommer också mänsklig trygghet, 

rättssäkerhet och övernationell solidaritet. Åtgärderna är avsedda att ha effekter på både  

kort och lång sikt och dessa förändringar inbegriper styrning, ekonomi och trygghet (Held  

& McGrew, 2006: 160). Frågan är om någon av uppsatsens teorier går att applicera på det 

som Held och McGrew (2006) åsyftar. Det scenario som dem beskriver i sin bok berör en 

framtid, som befinner sig bortom horisonten. Denna tid verkar med all sannolikhet väldigt 

abstrakt. Det är svårt att vara konkret i detta läge. Men den teori som ändå ligger närmast  

till hands förefaller vara det, som Giddens (1996) har att säga om en global politisk ordning. 

Där staterna måste samverka med varandra för att kunna lösa olika problem och spörsmål 

(Ibid: 156-157). 

 

 

8. Slutsatser 

 

I den här uppsatsen har frågeställningen varit följande: Vilka är nationalstatens nya funktioner 

under globaliseringens era och hur hanteras utmaningarna? Har denna fråga gått att besvara?  

 

Vad gäller frågeställningen, så har den bara kunnat besvaras till viss del. Å ena sidan visar 

undersökningen att källorna ger en hel del kunskap om vad som hänt nationalstaten under 

globaliseringens era och vilka dem nya funktionerna är. Vissa klargöranden blev ju trots allt 

belysta i avsnittet om tidigare forskning samt i fallbeskrivningen. Så vad framkommer 

egentligen i denna uppsats? 

 

Litteraturen har bland annat visat på olika perspektiv vad gäller globalisering och national- 

staten. Vad gäller fallbeskrivningen, som består av två delar, så är den i stora drag en 

redogörelse över dem förändrade villkor som präglar en medlemsstat inom EU. Men den  

talar också om hur en viss stat ska förhålla sig i olika sakfrågor och då i anledning av 

samverkan med andra länder.     

 

Den röda tråden i den här uppsatsen är ju om nationalstaten har förändrat sin ställning under 

globaliseringens era. Det går att fastställa att så är fallet. Globaliseringen har resulterat i det 
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faktum att ”utrymmet för nationalstatens handlande” har blivit mindre (Hettne et al, 1998: 

417). För att överleva är staterna tvungna att samarbeta, även om det innebär inskränkningar  

i den nationella självbestämmanderätten. Det vill säga att suveräniteten försvagas och/eller 

förloras. Fast detta betyder inte att dem enskilda staterna inte skulle ha något att säga till om.  

 

För att kunna vara med och påverka inom den världspolitiska sfären, så måste staterna dels  

se till att samsas med varandra, men också med andra aktörer än enbart stater. Detta scenario 

skiljer sig rejält från den situation som rådde under 1900-talet, vars period präglades av att 

makten var samlad i nationernas huvudstäder (Nye, 2004, 320; Pierson, 2004, 138). Nu för 

tiden är mellanstatliga organisationer, transnationella samarbetsorgan, övernationella 

sammanslutningar samt internationella toppmöten en realitet för många stater världen över. 

Det är bara att fastställa att globaliseringen är mångfacetterad. Här finns många aktörer än 

enbart stater, som vill vara med och dela på kakan. 

 

Den värld som nationalstaterna verkar inom håller på att förändras. Globaliseringen som 

sådan befinner sig i rörelse och får därmed hela tiden nytt utseende. Dess många olika 

dimensioner tenderar att påverka nationalstatens roller och förhållanden med andra stater. 

Men även andra organiserade intressen inom det globala politiska systemet påverkas av det 

som sker (Holton, 1998: 106). Sammantaget leder globaliseringen till att nationalstaten får en 

annan ställning än vad den har haft tidigare. Den finns fortfarande kvar, men verkar inom ett 

politiskt landskap som inte har så mycket gemensamt med gångna tider.      

 

 

9. Kritiska reflektioner  

 

Men för att kunna nå fram till fler konkreta slutsatser, så skulle det vara nödvändigt med  

en mer detaljerad studie. Det hade varit en fördel för den här uppsatsen om fler kvalitativa 

metoder använts: till exempel i form av deltagande observationer och/eller gruppintervjuer.  

Förslagsvis, så hade denna undersökning kunnat äga rum vid en myndighet eller departement, 

som har mycket kontakter med EU och/eller länder utanför unionen. Förutom detta, så hade 

det även varit bra om det förekommit fler litteraturkällor vid dem olika momenten i uppsatsen.  

Ovanstående informationsmängd skulle då ha lett till fler analyser och jämförelser i resultat- 
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och diskussionsdelen. Detta hade i sin tur gjort att studiens slutsatser fått en större bredd och 

vinkling. Fast ett sådant här projekt skulle då ha behövt minst två medarbetare och detta på 

grund av arbetets upplägg, tidslängd och organisation. Men för den studie som genomfördes  

i den här uppsatsen, i form av en kvalitativ textanalys, så var det tillräckligt med bara en 

deltagare och det antal källor som låg till grund för studiens genomförande. 

 

 

10. Fortsatt forskning 

 

Hur den fortsatta forskningen kommer att se ut är för närvarande svårt att spekulera om. 

Här finns många ämnen att utgå ifrån. Globaliseringens inverkan på nationalstaten är ett  

mycket brett område och det kan därför vara bra att ha olika alternativ att välja emellan. 

 

I framtiden skulle det vara värdefullt att få genomföra en större studie om hur olika EU-

direktiv har implementerats i Sverige och studera om det finns eventuella skillnader mellan 

olika fall. I den här studien, så skulle det också vara av intresse att även jämföra med en  

annan medlemsstat inom EU och då förslagsvis med Danmark, för att se hur det landet har 

jobbat med genomförandet av direktiven från EU. Syftet med en sådan här undersökning är  

att ta reda på om Sverige och Danmark har olika tillvägagångssätt och i så fall även belysa 

vad detta beror på. Huvuddelen av denna undersökning skulle framför allt bestå utav att 

studera och undersöka olika typer av sekundärdata. Men här kan det även bli tal om att 

komplettera med andra former av datainsamling. Framför allt, så kan det bli aktuellt med 

någon form av intervjuer. Men med vem eller vilka är i skrivande stund inte bestämt. 

 

Om det mot förmodan inte skulle gå att genomföra ett fördjupningsarbete om EU-direktiven, 

så kan det bli aktuellt med en annan form av studie. Här kan det till exempel vara intressant 

att få titta närmare på och studera hur arbetet bedrivs vid någon av avdelningarna på 

Europeiska Centralbanken, som är belägen i Frankfurt am Main i Tyskland. Det skulle 

framför allt vara roligt att få besöka enheten som jobbar med juridiska spörsmål och då 

särskilt få veta mer om hur man tar hand om den institutionella rätten. 
13

 

                                                 
13 Europeiska Centralbanken, the European Central Bank, brukar också förkortas till ECB. ECB har tagit hand 

om den monetära politiken för hela euroområdet allt sedan den 1 januari 1999 (http://www.ecb.int, 2011-11-22). 

http://www.ecb.int/
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