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Abstract 
 
 
Särbo eller sambo? 
En historisk analys av förändringsprocessen rörande integrationen av 
UD och Sidas utlandsmyndigheter, granskande förutsättningarna för 
politisk implementering. 
 
 
On three occasions, in 1973, 1993 and 2005, Swedish parliament and 
government has resolved to integrate the, previously independent, 
foreign offices beloning to the Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida) with the Swedish embassies. The 
implemenation of the integrationreform has however been a lengthy 
process. This thesis adresses two main issues: how has the 
integrationreform been able to remain a viable recipe for 
organizational change over time and why has the integrationprocess 
taken so long? Lastly I assess the possibility for effective 
implementation following the decision 2005. 
   Based on New Institutionalism I conducted an historical analysis of 
the integrationprocess to explore the conditions for reform. My results 
indicate that the integrationreform primarly suited the interests of the 
Ministry for Foreign Affairs, making the Foreign Serivce more 
effective and clarifying the Ministry’s responsibilty for Swedish 
development cooperation policy. These aspects remained urgent 
giving the Ministry continued incentive to keep the idea of integration 
alive.  
   Integration was primarily hindered due to the fact that the goverment 
agency and the ministry identified strongly with the Swedish model of 
administration, which defines their organizational roles as separate. 
   However, given increased demands on effectiveness, both parties 
currently stand to gain on integrating, giving a greater will to 
compromise on matters of principle. Therefore I conclude that a more 
effective implementation of the latest governmental resolution is likely 
to be expected. 

 
 

Keywords:  New Institutionalism, Political decisionmaking, Political 
implementation, Transfer of ideas, Path dependancy  

 
Characters:  87 685 



 3

Använda förkortningar 
 
 
BITS Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 

samarbete 
 
CAO  Central Administrative Offices 
 
DCO  Development Cooperation Office 
 
Ds  Departementsserie 
 
Globkom Den parlamentariska kommittén om Sveriges politik 

för global utveckling  
 
IFUR Förordning (1992:247) med instruktion för 

utrikesrepresentationen 
 
IMPOD  Importkontoret för u-landsprodukter 
 
IUM  integrerad utlandsmyndighet 
 
PGU  Politik för global utveckling 
 
RK  Regeringskansliet 
 
SAREC  Styrelsen för u-lands forskning 
 
Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
 
SwedeCorp  Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd 
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1 Inledning 
 
 
 
 
1993 pågick en debatt i svensk media rörande organisationen av den svenska 
utrikesrepresentationen. Debatten, som beskrivits som en ”maktkamp” mellan 
Utrikesdepartementet (UD) och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida)1, hade sitt ursprung i en statlig offentlig utredning2 som publicerades 1993 
(Johansson 1997, s.222). I utredningen föreslogs att Sidas biståndskontor 
administrativt skulle integreras med de svenska ambassaderna. Mot utredningens 
förslag, som menade att integration skulle gynna enhetlighet och effektivitet, stod 
opponenter som varnade för ministerstyre och ”ett kuvande av Sida” (DN i 
Johansson 1997, s.222). Ett riksdagsbeslut samma år fastslog emellertid att Sidas 
tidigare självständiga biståndskontor skulle inkorporeras som avdelningar inom 
ambassaderna. 
   Ovan beskrivna scenario var ingen engångsföreteelse utan utgör en kort inblick 
i en problematik som har följt den svenska utrikesrepresentationen under drygt 
trettio års tid. 1993 års bestämmande föregicks av ett snarlikt beslut 1973, då 
riksdagen fastslog att ”biståndskontoren skulle bli enheter inom beskickningarna 
även gentemot svenska myndigheter” (SOU 1978:61, s.49). 1993 års beslut var 
inte heller slutpunkten för integrationen av UD och Sidas utlandsmyndigheter. 
Senast 2005 fattade regeringen ännu ett beslut, nämligen att 1993 års 
integrationsreform bör vara genomförd fullt ut senast år 2007 (Statskontoret 
2005, s.63). 
 
 

1.1 Ämnesval 
 
Integrationen av UD och Sidas utlandsmyndigheter har kommit att exponera ett 
spänningsförhållande mellan politiskt beslutsfattande och politisk 
implementering. Trots att integrationsreformen (se 1.3.1) har formaliserats i tre 
politiska beslut har implementeringen varit svårare att genomföra i praktiken. 
Dock verkar integrationen som organisatorisk idé äga en bärande livskraft då 
aktörer inom UD, Sida samt regering och riksdag, efter mer än trettio år ännu 
förespråkar det ”såsom det rätta och moderna sättet att organisera” (Røvik 2000, 
s.19).  
   Rent teoretiskt har ”de flesta institutionalister varit mer upptagna av – och 
bättre på – att förklara organisatorisk stabilitet än förändring” (Røvik 2000, s.19 
jmf Peters 1999, s.334). I denna uppsats vill jag gå steget längre och försöka 
överbrygga klyftan mellan organisatorisk stabilitet och förändring genom att 

                                                 
1 1995 ändrades myndighetens beteckningen från SIDA till Sida. I denna uppsats används 
konsekvent beteckningen Sida, utom i citat innehållandes förkortningen med versaler. 
2 SOU 1993:1 Styrning och samarbetsformer i biståndet.  
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problematisera förhållandet dem emellan (jmf Pierson 2004, s.141). Vilka 
faktorer gynnar organisatorisk förändring och vilka upprätthåller ett institutionellt 
status quo, och hur kan dessa rymmas inom och styra utvecklingen av en enskild 
förändringsprocess? 
   Ämnesvalet har till viss del formats utifrån min förförståelse av frågan, då jag 
även i min kandidatuppsats i statsvetenskap3, hösten 2004, studerade 
integrationen av UD och Sidas utlandsmyndigheter. Då analyserade jag 
integrationsprocessen utifrån förekomsten av  professionella kulturer. Jag fann då 
att UD och Sida haft svårt att få till stånd ett effektivt verkställande av 
integrationsreformen, varför jag blev intresserad av att undersöka detta närmare. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera integrationsreformens utveckling över 
tid ur två perspektiv. Den första aspekten berör fenomenet idéöverföring: för att 
en organisatorisk idé, så som integrationsreformen, ska överleva över tid krävs 
det att idén förs vidare mellan olika aktörer. Jag avser alltså att diskutera hur 
integrationsreformen som organisatorisk idé har kunnat överleva mellan 1973 till 
2005, trots att verkställandet mött svårigheter. Uppsatsens andra aspekt fokuserar 
på ”politisk implementering”; hur politiska beslut genomförs i praktiken 
(Sannerstedt 2001, s.18). Utifrån detta analyseras varför integrationsprocessen 
mellan UD och Sidas utlandsmyndigheter varit så tidskrävande, tre politiska 
beslut till trots. De två perspektiven kombineras i en redovisning av vilka faktorer 
som varit avgörande för utvecklingen av integrationsreformen över tid. Utifrån 
dessa resultat ämnar jag avslutningsvis presentera en tes om hur den fortsatta 
implementeringen av 2005 års beslut sannolikt kommer att gestalta sig. 
  Utifrån detta syfte är uppsatsen indelad i två övergripande teman. För att studera 
hur idén om integration av utlandsmyndigheterna kommit att bestå i trettio års tid 
ställer jag följande frågor: 
 

- Vilka aktörer agerade som idéentreprenörer av integrationsförslaget 1973, 
1993 och 2005? 

 
- Finns det någon skillnad mellan idéentreprenörernas motiveringar i deras 

förespråkande för integrationsreformen 1973, 1993 och 2005, och i så fall 
vad? 

 
I syfte att klarlägga vilka eventuella faktorer som har gynnat alternativt försvårat 
implementeringen av integrationsreformen formulerades en tredje fråga: 
 

                                                 
3 Sjöberg, Sara (2004). ”Kandidatuppsats HT 2004. Diplomati och bistånd under samma tak? En 
idealtypsanalys av integrationsreformen 1993 berörande UD och Sidas utlandsmyndigheter, med 
fokus på professionella kulturer”. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 
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- Vilka faktorer kan sägas ha utövat en påverkan på implementeringen av 
1973 respektive 1993 års beslut att integrera UD och Sidas 
utlandsmyndigheter så till vida att förändring gynnats alternativt 
försvårats, och utifrån vilka premisser bör i så fall dessa faktorer förstås? 

 
Uppsatsens första tema inkluderar granskning av alla tre politiska beslut; 1973, 
1993 och 2005. Detta är möjligt då samtliga beslut är fattade. Det andra temat 
rymmer endast de två första besluten. Denna begränsning beror på att 
implementeringen av regeringens beslut 2005 ännu pågår och inte beräknas vara 
genomförd förrän 2007.  
 
 

1.3 Centrala begrepp 
 
 

1.3.1 Reform & förändring 
 
Jag särskiljer begreppen reform och förändring. Reformer definieras som ”aktiva 
och medvetna försök från politiska och administrativa aktörer att förändra 
strukturella eller kulturella drag i organisationer” (Christensen et. al. 2005, s.152). 
Begreppet förändring betecknar istället de utvecklingar som faktiskt sker av dessa 
drag i en organisation (Ibid.). Detta kan, men behöver inte vara, resultaten av en 
reform utan sker ofta kontinuerligt som spontana processer inom organisationer. 
Jag har valt att betrakta införandet av integrerade utlandsmyndigheter (IUM)4 som 
en reform, baserat på att förslaget formaliserats i politiska beslut vid tre tillfällen 
vilket krävt medvetna initiativ av engagerade aktörer. Karaktäriseringen av 
integrationsförslaget som reform utesluter dock inte att processen även innehållit 
element av spontan förändring.  
 
 

1.3.2 Organisation & organisatoriska fält 
 
För att en verksamhet ska betraktas som organisation bör den vara ”beständig” 
samt inkludera ”ett större antal personer” (Forsell – Jansson 2000, s.16). Man bör 
dock skilja på informella respektive formella organisationer (Ibid.). Den formella 
organisationen kännetecknas av att de vanligtvis innehar status som juridisk 
person med ansvar för sina handlingar samt att de bedriver sin verksamhet enligt 
formaliserade ”regler och bestämmelser” (Ibid.).  

                                                 
4 I vissa av de granskade källorna tillämpas begreppet biståndsambassad synonymt med IUM. I 
denna uppsats används konsekvent beteckningen IUM, utom i citat innehållande begreppet 
biståndsambassad. 
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   De formella organisationer jag granskar är UD, Sida samt de IUM vilka ingår i 
den svenska utrikesrepresentationen.5 Denna uppdelning är inte oproblematiskt, 
då Sida och IUM delvis ramas in av UD i den förvaltningspolitiska hierarkin (jmf 
Christensen et. al. 2005, s.16). Både Sida och IUM uppvisar dock de egenskaper 
som statsvetenskaplig forskning tillskriver den formella organisationens natur, 
nämligen förekomsten av identitet, hierarki och rationalitet (se Brunsson – 
Sahlin-Andersson 1998, s.63). Utifrån detta anser jag att Sida och IUM kan 
studeras som enskilda organisationer (jmf Christensen et. al. 2005, s.19).  
   De ovannämnda organisationerna kan även betraktas som medlemmar av ett 
gemensamt organisationsfält. Ett sådant fält ”består av organisationer vilka på ett 
eller annat sätt utbyter exempelvis varor, råvaror, kunskap, regelverk eller 
professionella värderingar med varandra” (DiMaggio – Powell i Erlingsdóttir 
1999, s.22). Gemensamt för UD, Sida och IUM är framförallt kunskap och 
regelverk. Problematiskt i detta sammanhang blir var fältets yttre gräns bör dras. 
UD med tillhörande myndigheter ingår i Regeringskansliet (RK). I ett ännu vidare 
perspektiv kan svenska UD sägas ingå i ett internationellt organisationsfält 
bestående av andra staters utrikesministerier. Även om vissa hänvisningar 
kommer att göras till dessa bredare kontexter behandlar denna uppsats primärt 
interaktionen som sker inom organisationsfältet bestående av UD, Sida och IUM. 
 
 

1.3.3 Institutioner 
 
Enligt Lundquist möjliggör studiet av institutioner en beskrivning av, ”relationen 
mellan  formella regler och det faktiska beteendet (det vill säga relationen mellan 
idéstrukturer och beteendemönster)” (Johnson 2003, s.70f). Med detta synsätt blir 
”offentliga institutioner ’strukturer i vilka olika regler skapade för institutionen 
resulterar i ett överensstämmande beteendemönster’” (Lundquist i Johnson 2003, 
s.71).  
   Lundquists definition kompletteras med Erlingsdóttirs förklaring av 
institutioner som ”förgivettagna handlingsmönster” vilka utgör organisationernas 
verksamhet och ”vilka legitimeras av normer och värderingar som både möjliggör 
och begränsar dessa handlingsmönster” (1999, s.20). Utifrån denna kombinerade 
definition kan ett formaliserat regelverk som misslyckats med att ge upphov till 
ett mönster av överensstämmande beteende hos de berörda aktörerna således inte 
betraktas som institutionaliserat. Däremot kan informella normer som styr 
aktörernas handlingar tolkas som institutionaliserade strukturer. 
 
 

                                                 
5 Då statliga förvaltningsmyndigheter inte är egna juridiska personer kan klassandet av Sida och 
IUM som formella organisationer uppfattas som tvivelaktig (se Premfors et. al. 2003, s.163). Jag 
anser dock att tillämpningen av begreppet är godtagbar då myndigheterna är ”offentlig-rättsligt 
reglerade” och deras arbete sker utifrån och regleras av statliga förordningar (Premfors et. al. 
2003, s.164). 



 9

1.4 Material 
 
Underlaget till denna studie består av både primär- och sekundärmaterial. 
Primärmaterialet utgörs av interna dokument ifrån UD och Sida berörande 
integrationsreformen, bland annat de samarbetsavtal som tagits fram och 
reviderats sedan 1993, vilka reglerar arbetet vid IUM. Även styrdokument har 
granskats för att se hur organisationerna definierar målen med sitt arbete. 
Därutöver har intervjuer (se 2.2) genomförts med representanter ifrån UD och 
Sida. 
   Sekundärmaterialet består huvudsakligen av skriftliga utredningar ifrån olika 
statliga instanser, bland annat Statens Offentliga Utredningar (SOU), 
Riksrevisionen och Statskontoret, samt annat offentligt tryck som 
Departementsserier (Ds) och förordningar. 
 
 

1.5 Historisk översikt 
 
I detta stycke ges en översiktlig historisk beskrivning6 av integrationsprocessen i 
syfte att beskriva de berörda aktörerna och relationerna dem emellan.7  
   Sida bildades som en förvaltningsmyndighet under UD 1965. Vid bildandet 
hade myndigheten inga utlandsmyndigheter, men sådana inrättades under samma 
år och benämndes då Central Administrative Office (CAO) (SOU 1978:61, s.46). 
Dessa kontor hade ”inga relationer med de svenska beskickningarna i 
mottagarlandet förutom de som gällde för annan svensk biståndspersonal i landet” 
(SOU 1978:61, bilaga 18, s.404). De svenska ambassaderna och Sidas fältkontor 
existerade således parallellt med och oberoende av varandra. 
   1969 byttes benämningen CAO till Development Cooperation Office (DCO), 
eller biståndkontor (SOU 1978:61, s.46). Samtidigt inordnades biståndskontoren 
som organisatoriska enheter inom Sida och i och med detta skulle de formellt 
även ingå som enheter i de svenska ambassaderna i relationen gentemot 
mottagarlandet (Johansson 1997, s.219). Relationerna inom svensk 
utrikesrepresentation förblev dock otydliga (Ibid.). Baserat på ett förslag initierat 
av UD (Prop. 1972:1) fattade riksdagen därför ett beslut 1973 i vilket det 
fastslogs att ”’biståndskontoren skulle bli enheter inom beskickningarna även 
gentemot svenska myndigheter’ och således ställas ’under beskickningschefens 
ledning’” (SOU 1978:61, s.49f). 
   Enligt uppföljande granskningar kom dock detta beslut ”under de följande 20 
åren i realiteten aldrig att genomföras” (Johansson 1997, s. 219). I de flesta fall 
kom biståndskontoren att integreras lokalmässigt med ambassaderna, separat 
ledning och administration kvarstod (SOU 1993:1, s.138). Trots ambitionen att 
integrera myndigheterna behölls även benämningen biståndskontor för Sidas 

                                                 
6 För tidslinje med integrationsreformens nyckelhändelser, se Bilaga 1. 
7 För att förstå problematiken bör läsaren ha en god förståelse av den svenska 
förvaltningsmodellen, samt utrikes- och biståndsförvaltningen. För utförlig beskrivning av dessa 
se bilaga 2. 
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verksamhet, medan den av UD utsända personalen betecknades allmänna 
avdelningen (Ds 1991:71, s.95). 
   I enlighet med proposition 1992/93:244 fattade riksdagen i maj, 1993 beslutet 
att ”dåvarande ambassader och biståndskontor skulle samordnas i en integrerad 
fältadministration” (UD:a, s.3). I november samma år bemyndigade regeringen 
Sida att avveckla sexton biståndskontor för att dessa skulle integreras i de svenska 
beskickningarna (RiR 2004:10, s.125). I och med avvecklandet av 
biståndskontoren skulle den tidigare distinktionen mellan allmänna avdelningen 
och biståndskontoren tonas ner till förmån för en gemensam struktur: 
 

Den integrerade biståndsverksamheten innebär att biståndsförvaltningen är en 
del av utlandsmyndighetens arbetsuppgifter på samma sätt som övriga uppgifter 
(PUG 1996:5, s.36f). 

  
   I december 1994 undertecknades ett första samarbetsavtal mellan Sida och UD 
för genomförandet av integrationen (UD – Sida:a). Denna överenskommelse 
”blev efter hand delvis inaktuell och uppdaterades successivt. Det senaste 
administrativa samarbetsavtalet mellan UD och Sida är från maj 2002” (RiR 
2004:10, s.125). Trots löpande samtal mellan departement och myndighet i 
samband med revideringen av samarbetsavtalet kvarstod vissa områden av 
oklarhet (se 3.3.2). I maj 2005 fattade därför regeringen beslut att fullfölja 
integrationen av utlandsmyndigheterna. Målet är att samtliga utlandsmyndigheter 
med UD och Sida personal ska vara integrerade under 2007 (Statskontoret 2005, 
s.61). 
    Jag vill förtydliga att begreppet integrerad utlandsmyndighet numera saknar en 
helt entydig innebörd (UD:a, 6). Då nya krav ställts på dess verksamhet har den 
svenska utrikesrepresentationen genomgått en anpassning. Detta har givit upphov 
till ett flertal nya organisatoriska former. Begreppet IUM används därför här med 
hänvisning till utlandsmyndigheter med både UD och Sida personal samt vilka 
administreras av Sida.8 
   IUM är viktiga aktörer inom svensk utrikespolitik och deras verksamhet 
innefattar ”politiska, kommersiella, sociala, rättsliga, vetenskapliga och kulturella 
frågor samt internationella biståndsfrågor, mänskliga rättigheter och migration i 
verksamhetslandet” (RiR 2004:10, s. 35). Beskickningschefen ska säkerställa att 
verksamheten ”bedrivs författningsenligt och effektivt” (RiR 2004:10, s.36).  
   För att kunna fullfölja sitt myndighetsuppdrag innehar Sida ”direktiv- och 
instruktionsrätt gentemot den integrerade fältorganisationen” (RiR 2004:10, s.36). 
Denna instruktionsrätt specificeras i förordning (1992:247) med instruktion för 
utrikesrepresentationen 7§ (IFUR). Detta innebär att både UD och Sida utfärdar 
direktiv för IUM:s verksamhet. Det ingår därmed i beskickningschefens arbete att 
hantera styrsignalerna ifrån IUM:s båda huvudmän och ”fördela arbetet på ett 
integrerat och enhetligt sätt” (RiR 2004:10, s.36). Den utsända personalen vid 
IUM har samtliga diplomatisk status och ingår i de svenska beskickningarna. 

                                                 
8 För en utförlig presentation av den svenska utrikesrepresentationen olika former, se bilaga 3. 
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Däremot har personalen, utsända av UD eller Sida, sina respektive centrala 
myndigheter som arbetsgivare (Ibid.). 
 
 

1.6 Teoretiska förutsättningar 
 
Grundläggande för mitt resonemang är att jag ser institutionell förändring som en 
process vilken måste involvera både ”endring i formelle strukturer og i faktisk 
handling”, då det inte nödvändigtvis finns direkt koppling mellan idé och praxis 
(Lægreid – Pedersen 1996, s.11).9 För att förstå problem med implementering av 
politiska beslut krävs en förståelse av beslutsfattarens intentioner med den 
föreslagna förändringen. En studie som enbart fokuserar på beslutsprocessen 
riskerar dock att reducera organisationen till passiv mottagare av förändring vilket 
inte heller är korrekt (Bergström 2002, s.16). En djupare förståelse av 
institutionell förändring kräver att uppmärksamhet ägnas ”not only the pressures 
for reform but also to the character and extent of resistance to such pressures” 
(Pierson 2004, s.141). Förändring och stabilitet bör således förstås som två sidor 
av samma mynt, där förändring är en manifestation av de krafter vilka lyckas 
erodera de strukturer som upprätthåller institutionell jämvikt (Pierson 2004, 
s.141f). 
   Utifrån detta ser jag politiskt beslutsfattande och implementering som två 
separata processer. Beslutsprocessen betraktas som det skeende vilket ”resulterar 
i att det auktoritativa politiska beslutet fattas, medan implementeringsprocessen är 
den process varigenom detta beslut omsätts i handlande” (Sannerstedt 2001, 
s.26).10 Uppdelningen är emellertid inte okomplicerad. Rollerna som 
beslutsfattare respektive tillämpare kan exempelvis överlappa varandra, då ”de 
aktörer som svarar för implementeringen av politiska beslut” ofta också har 
”deltagit i utformandet av besluten” (Sannerstedt 2001, s.26f). Därför antar jag en 
öppen ansats rörande vilka aktörer som har agerat som idéentreprenörer. På så 
sätt kan jag uppmärksamma tjänstemännens eventuella påverkan på 
integrationsreformens utveckling även om det reella beslutsfattandet skett inom 
riksdag och regering. 

                                                 
9 Jmf med definitionen av begreppet institution, stycke 1.3.2. 
10 Jmf Johnsons begreppspar ”praktisk” respektive ”politisk översättning” (2003, s.37).  
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2 Från tanke till handling: studiens 
metod 
 
 
 
 
 
Analysen i denna uppsats baseras på statsvetenskaplig nyinstitutionalism, med 
särskild betoning på historisk institutionalism. Den teoretiska ansatsen har haft 
betydande inflytande över min val av studiemetod vilken redovisas i detta kapitel. 
 
 

2.1 Att studera institutionell förändring och stabilitet över tid 
 
Historisk institutionalism uppmärksammar det spänningsförhållande som råder 
mellan stabilitet och förändring över tid. Den historiska institutionalismens 
metodologi kan sammanfattas som att ”givna utfall måste förstås med hjälp av 
noggranna konkreta utforskningar av de händelser som lett fram till det aktuella 
utfallet (så kallad process-tracing)” (Johnson 2003, s.69). Nutida aktörer betraktas 
som ”historiens fångar” (Johansson 2002, s.20) så till vida att individer agerar 
inom ramarna för ”historiskt framvuxna institutioner som påverkar identiteter, 
tolkningsmönster och världsbilder” (Bergström 2002, s.18, jmf Johnson 2003, 
s.23, Lægreid – Pedersen 1996, s.10). För att kunna förklara ett 
utvecklingsförlopp bör vi därför identifiera och studera specifika historiska 
företeelser, såsom politiska institutioner och förutsättningar vilka utövar påverkan 
på de val som dagens aktörer gör (Premfors et. al. 2003, s.52, Johnson 2003, 
s.69). Utifrån denna teoretiska grund har jag valt att genomföra en historisk 
analys av den politiska reformen att integrera UD och Sidas utlandsmyndigheter. 
Genom att studera det längre historiska förloppet, istället för att enbart 
detaljstudera de tre beslutstillfällena 1973, 1993 och 2005, önskar jag kunna 
belysa ”broad, structural features, as well as long, slow-moving processes, which 
may be crucial preconditions for institutional change” (Pierson 2004, s.141).  
 
 

2.1.1 Process-tracing 
 
Det finns ett flertal tillvägagångssätt för hur process-tracing kan bedrivas, främst 
syftande till att testa teorier eller teoriutveckling genom tillämpandet av hypoteser 
och generaliseringar. Jag genomför en ”analytical causal explanation”, vilket 
innebär att ett av forskaren utvalt teoretiskt ramverk tillämpas på den aktuella 
historiska skildringen för att erbjuda ett kausalt resonemang som 
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förklaringsförslag till den specifika händelseutvecklingen (George – Bennett 
2005, s.211). Metoden kan till viss del anses vara medvetet selektiv då forskaren, 
baserat på tidigare forskning, fokuserar ”on what are thought to be particularly 
important parts of an adequate or parsimonious explanation” (Ibid.). Dock 
reflekterar process-tracing metoden uppsatsens explorativa karaktär i och med att 
jag bibehåller ett öppet förhållningssätt till de variabler som det teoretiska 
ramverket rymmer. Istället för att på förhand formulera hypoteser för prövning 
avser jag att i efterhand diskutera de teoretiska variablernas påverkan på 
integrationsreformens utveckling, samt avslutningsvis ge förslag på hur dessa kan 
tänkas inverka på den fortsatta processen. De slutsatser som jag presenterar kan 
således ligga till grund för fortsatt forskning där mer specifika hypoteser prövas 
eller generaliseringar presenteras. 
   Kravet för att kunna bedriva denna typ av studie är att jag som forskare 
presenterar en hållbar och relevant teoretisk grund för analysen. Teorin bör 
således dels kunna specificera vad som bör studeras, dels erbjuda en förutsägelse 
om vilken utveckling som kan förväntas utifrån de resultat som studien 
frambringar. Mitt val av teoretisk ram består delvis av Røviks teori om 
idéöverföring (se 3.2) samt implementeringsteori som den skildras av 
Sannerstedt, Lundquist och Pierson (se 4). 
 
 

2.1.2 Avgränsningar 
 
Kausala resonemang riskerar att hamna i ”an infinte regress problem”, att roten 
till de intressanta händelserna alltid kan sökas längre tillbaka i den historiska 
utvecklingen (Pierson 2004, s.89). Därför måste forskaren avgränsa sitt ämne 
baserat på relevanta motivationer. Jag valde att bryta den kausala kedjan för min 
historiska analys vid ett ”critical juncture” (se 3.1) som jag anser haft avgörande 
betydelse för det aktuella fallets utveckling, nämligen bildandet av Sida 1965. 
Utformningen av den svenska biståndsförvaltningen dessförinnan hade också 
kunnat bidra med fördjupad förståelse av dagens situation. Dock är det främst i 
relationen mellan organisationerna UD och Sida som jag söker förklaringar till 
integrationsreformens utveckling. Tidsramen för denna studie begränsas därför 
till perioden 1965 – 2005.  
 
 

2.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 
 
I denna studie intervjuade jag tre anställda från UD och två från Sida.11 Det 
huvudsakliga syftet med detta var att förbättra min förståelse för ämnet då 
materialet jag skildrar är mycket omfattande. Intervjuerna gav mig tillgång till 
förstahands information ifrån aktörer vilka själva varit involverade i de beskrivna 

                                                 
11 Materialet kompletteras med de tre intervjuer (två anställda vid Sida, en vid UD) som jag 
genomförde i samband med min kandidatuppsats (se not 3). 
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händelserna. Därmed fick jag möjlighet att ”erhålla kvalitativa beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening”, information jag 
svårligen kunnat erhålla på annat sätt (Kvale 1997, s.117).  
   Intervjuerna var explorativa till sin karaktär så till vida att de inte följde något 
strikt mönster (Kvale 1997, s.94). Intervjuerna var emellertid inte helt 
ostrukturerade, utan genomfördes med hjälp av en intervjuguide som var 
gemensam för samtliga intervjuer.12 Intervjuguiden var utformad som ”en översikt 
över de ämnen som ska täckas och förslag till frågor” (Kvale 1997, s.121). 
Informanterna gavs likväl frihet att styra samtalet inom guidens ramar. 
   För att erhålla en balanserad bild av ämnet intervjuades företrädare både för UD 
och Sida. Viktigt var att ungefär lika många representanter för organisationerna 
fick komma till tals. Informanterna valdes med omsorg, baserat på deras 
egenskaper som sakkunniga i ämnet. Metoden för urval liknande dock initialt 
”snöbollsurval” där kontaktpersoner inom respektive organisation hänvisade mig 
vidare till lämpliga intervjupersoner (Esaiasson 2003, s.286). För att säkerställa 
ett etiskt förhållningssätt gentemot mina informanter tillämpades principen om 
”informerat samtycke” (Kvale 1997, s.107). Innan intervjutillfället redogjorde jag 
för uppsatsens syfte samt klargjorde att informanternas deltagande var helt 
frivilligt.  
   En av intervjuerna genomfördes skriftligt via e-post. Då jag presenterat mitt val 
av ämne sände jag intervjuguiden till informanten. Följande att informanten 
svarat fick jag möjlighet att ställa följdfrågor och be om kompletterande 
information. Samtalet mellan informanten och mig skedde löpande via 
elektronisk väg och rymde möjligheter för förtydliganden. Detta kan inte 
jämföras med den djupare och friare interaktion som är möjlig vid direkta 
samtalsintervjuer (Kvale 1997, s.118). Dessa brister uppvägdes dock av 
informantens expertkunskap. 

                                                 
12 Undersökningens intervjuguide återfinns som bilaga 4. 
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3 Idéöverföring och beslutsprocess 
 
 
 
 
 
I detta kapitel analyseras hur förslaget att integrera UD och Sidas 
utlandsmyndigheter som organisatorisk idé kunna överleva i trettio år. Kapitlet 
inleds med en redogörelse av min teoretiska grund utifrån vilken jag tolkar 
aktörernas betydelse för den institutionella förändringsprocessen. Därefter 
studeras integrationsreformens färd över tid utifrån Røviks teori om 
idéöverföring.  
 
 

3.1 Institutionell förändring och aktörernas betydelse 
 
Att se förslaget att integrera UD och Sidas utlandsmyndigheter som en reform 
föranleder ett behov att redogöra dels för vilken möjlighet enskilda aktörer har att 
påverka händelseförlopp, dels utifrån vilka premisser aktörernas agerande formas. 
Inom organisationsteori finns det ”en ökande pluralism i teoretiska perspektiv och 
tolkningsramar i studiet av offentliga organisationer” (Christensen et. al. 2005, 
s.12). Tidigare forskning har dock visat att aktörer ofta agerar utifrån komplexa 
handlingslogiker. Därför kompletteras mitt nyinstitutionella perspektiv med 
inslag av en mer instrumentell syn på organisationer. 
   Jag utgår ifrån att befintliga strukturella och kulturella arrangemang vid en viss 
tidpunkt medför vissa begränsningar för vad en initierad reform kan nå för 
resultat (Christensen et. al. 2005, s.212, jmf Bergström 2002, s.18). Institutioner 
är emellertid inte helt styrande utan lämnar visst utrymme för enskilda aktörer att 
göra aktiva val (Lægreid – Pedersen 1996, s.10). Utformningen av dessa val styrs, 
enligt institutionell teori, av den kulturella omgivningen givande att aktörer 
agerar enligt en lämplighetslogik (Peters 1999, s.338). Därmed blir förändring 
”ofte mer et spørsmål om å gjøre det som er sosialt hensiktsmessig och 
akseptabelt enn å gjøre det som er den teknisk eller faglig beste løsningen” 
(Lægreid – Pedersen 1996, s.10). Den instrumentella synen betonar att aktörer 
agerar utifrån en rationell konsekvenslogik där handlingar värderas efter sina 
framtida resultat (Christensen et. al. 2005, s.13). 
   Institutionell förändring sker emellertid inte alltid som en konstant process. Så 
kallade ”critical junctures” eller ”formativa moment” (Lægreid – Pedersen 1996, 
s.11, Johnson 2003, s.80) är enskilda tidpunkter då ändrade ”ekonomiska och 
sociala förhållanden gör de existerande politiska institutionerna dysfunktionella” 
(Rothstein i Johnson 2003, s.80). Vanliga exempel på sådana exogena krafter är 
krig, ekonomisk kris (Pierson 2004, s.135) eller bildandet av nya politiska 
koalitioner (Lægreid – Pedersen 1996, s.11, Premfors et. al. 2003, s.53). Vid 
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dessa tidpunkter har centrala placerade nyckelaktörer ökad möjlighet att förändra 
de institutionella arrangemangen (Rothstein i Johnson 2003, s.80).  
   Som jag påpekade inledningsvis begränsas emellertid aktörers handlingar av 
existerande strukturer då sociala processer innehåller ett visst mått av 
”stigberoende” (Premfors et. al. 2003, s.52). Begreppet stigberoende utvecklas i 
4.2.3, men innebär att ”early steps in a process may fundamentally restrict the 
range of options available at later ones” (Pierson 2004, s.133f).  
 
 

3.2 Idéöverföring – idéernas rörelse genom tid och rum 
 
Røviks teori om idéöverföring bygger på översättningsmodellen som utvecklades 
av Latour (Røvik 2000, s.150). Översättningsmodellen betonar att 
kommunicerande aktörer aktivt sprider idéer sinsemellan. Idéer färdas således 
genom att ”ny energi tillförs av samtliga aktörer som ingår i spridningskedjan” 
(Ibid.). Aktörer antas även bearbeta idéerna efter sina egna behov, inte bara 
passivt ta emot dem. Därför kan en idé aldrig ”sägas ha en bestämd och slutgiltig 
innebörd” utan tolkningen fortsätter när idén reser vidare (Johnson 2003, s.17). 
Att se idéer som ”bärare eller alstrare av betydelse” i denna bemärkelse förklarar 
varför en idé mottas på olika sätt beroende på vilka aktörer som är engagerade 
och vilka deras specifika förutsättningar är (Johnson 2003, s.18). 
   De idéer var spridning står i fokus för Røviks teori är så kallade 
”institutionaliserade organisationsrecept” (2000, s.13). Detta är ”ett legitimerat 
recept på hur man bör utforma delar av en organisation” (Ibid.). I detta specifika 
fall idén om att integrera UD och Sidas utlandsmyndigheter.   
   När ett organisationsrecept institutionaliserats uppfattas det av många ”som det 
ändamålsenliga, det effektiva, det moderna – och t.o.m. det naturliga sättet att 
organisera på” (Røvik 2000, s.13). Institutionalisering av den organisatoriska idén 
medför alltså att organisationens aktörer och deras handlingar påverkas (jmf 
1.3.3). Røvik påpekar emellertid att organisationsrecept ”ofta har begränsad 
varaktighet, de är giltiga som förebilder för en grupp av organisationer endast 
inom en avgränsad tid” (2000, s.17). I och med att integrationsreformen enligt 
Røviks teori sannolikt inte borde ha överlevt en så pass lång period som är fallet, 
aktualiseras behovet av att granska hur de idébärande aktörerna har agerat för att 
hålla integrationsreformen levande och aktuell.  
 
 

3.3 Integrationsreformens färd genom idéöverföring 
 
Enligt Røvik innehåller idéöverföringsprocessen två huvudsakliga stadier: 
”motiveringsfasen”, vilken jag liknar vid beslutsfattandeprocessen, samt 
”införingsfasen” där implementeringen sker (2000, s.116). I detta avsnitt, där min 
analys av det empiriska materialet inleds, uppehåller jag mig vid det första stadiet 
då det är här som organisationens motiv för att anta den nya idén tydliggörs. 
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3.3.1. Idéentreprenörerna 
 
Enligt översättningsmodellen beror idéers överlevnad på att idébärande aktörer är 
”beredda att ta fasta på idéerna, transportera in dem i sina organisationer och där 
översätta dem till praktisk handling” (Forsell – Jansson 2000, s.109, jmf Johnson 
2003, s.27). Dessa aktörer benämner jag idéentreprenörer. Deras roll bör 
framförallt betonas då en reformidé ska lanseras i en komplex organisation. Då 
organisationen kan bestå av flera subgrupper med varierande intressen kan en 
centralt placerad och resursstark idéentreprenör aktivt agera ”to motivate 
participants and fashion coalitions” (Pierson 2004, s.136). För att vara 
framgångsrika måste dock idéentreprenören ha ett brett socialt kontaktnät inom 
vilka koalitioner kan formas (Pierson 2004, s.137).  
   Idéentreprenörer är emellertid inte alltid frivilliga initiativtagare, utan somliga 
agerar reaktivt på förändringar i sin omgivning. När organisatorisk förändring 
sker finns det inom de flesta institutionella arrangemang marginaliserade grupper 
vilka förlorar på de nya omständigheterna (Pierson 2004, s.135). Dessa aktörer, 
vars intressen blivit förfördelade, kommer därför att fortsätta agera för att få till 
stånd ännu en ny ordning där deras behov bättre tillgodoses. 
   Av det granskade materialet drar jag slutsatsen att den primära idéentreprenören 
till att skapa integrerade ambassader, från början av 1970-talet till beslutet 1993, 
har varit UD (prop. 1978/79:113, s.25, SOU 1978:61, s.49, SOU 1993:1, s.149). 
Min tolkning är att UD:s agerande baserades på två huvudsakliga argument. Dels 
ett ekonomisk övervägande, att ge bättre möjligheter ”till ett rationellt utnyttjande 
av personalen” (Prop. 1973:1, bilaga 5, s.45). Dels en vilja att markera 
regeringens och departementets roll som ansvariga för den svenska 
biståndspolitiken respektive Sidas roll som ansvarig för biståndsverkställande. 
När Sida tillkom som statligt verk 1965 rådde praktiska oklarheter rörande 
myndighetens befogenheter. I Sida koncentrerades biståndsadministrationen till 
ett organ och ”hela det direkta samarbetet sköttes av verket” (SOU 1978:61, 
s.16). Inom UD saknades en stark departemental motpart till Sida. Således blev 
Sida: 
 

[P]ersonellt och även kanske kompetensmässigt den starkare parten i relationen 
mellan departement och verk, och har därför haft […] en förmåga att hävda en 
gränsdragning som inte riktigt är den gängse naturliga traditionella skapade 
policyn (Taxell 2005). 

 
Av detta kan slutsatsen dras att Sidas mandat ursprungligen innefattade större 
möjlighet att påverka både biståndspolitik och verkställande i större utsträckning 
än vad den traditionella myndighetsrollen rymmer. Först när Sida redan bildats 
gjorde UD ansatser för att hitta sin roll i det svenska utvecklingssamarbetet. Detta 
fick två viktiga konsekvenser: dels bildades ”avdelningen för internationellt 
utvecklingssamarbete (u-avdelningen) inom UD” där det ”departementala 
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ansvaret för biståndsfrågorna samlades” (Johansson 1997, s.209).13  Dels lade UD 
fram 1973 års integrationsförslag. UD ville i och med detta ”markera den svenska 
representationens enhetliga karaktär” (prop. 1972:1, bilaga 5, s.54f). 
   UD:s roll som idéentreprenör fram till 1993 fortsatte att präglas av den 
grundläggande förvaltningspolitiska oredan. I SOU 1993:1 förklarades att ”de 
avgörande argumenten idag är desamma som när riksdagen fattade sitt 
integrationsbeslut 1973” (s.151). Ytterligare två faktorer hade dock tillkommit 
som förstärkte behovet av en enhetlig svensk representation: det svenska 
biståndet hade ökat volymmässigt med ”insatser utanför de traditionella 
biståndsektorerna” (SOU 1994:19, s.20). Biståndet hade även i högre grad fått ett 
politiserat innehåll. Då biståndet i allt större utsträckning kommit att inkludera 
exempelvis demokrati- och makroekonomiska frågor tillfördes ”dimensioner i 
biståndspolitiken som var bredare än vad Sidas mandat var” (Taxell 2005). 
   Beträffande Sidas roll uppvisar materialet att en integration inte låg i 
myndighetens direkta intresse. ”Grundläggande för SIDA:s hållning är att man 
måste ha en fältrepresentation som möjliggör fullgörandet av myndighetens roll 
och ansvar” (SOU 1993:1, s.150). Då den ursprungliga organisationen med 
fristående biståndskontor fyllde denna funktion fanns det inte någon anledning för 
Sida att agera som idéentreprenör. Utredningar gjorda under 80- och 90-talet 
indikerar att denna hållning även befästes ännu starkare hos Sida då 1973 års 
integration inte på något väsentligt sätt underlättade Sidas roll som expanderande 
myndighet: 
 

Sett från denna utgångspunkt finner man att integrationen med beskickningen i 
allmänhet inte tillfört fältorganisationen [Sidas fältorganisation, förf. anm.] några 
positiva element utan utgör i sämsta fall en komplicerande faktor som onödigtvis 
belastar verksamheten […] I konsekvens härmed är det naturligt om man inte 
känner någon speciell motivation att aktivt verka för att driva integrationen vidare 
då man ser sig mer som en givande än en tagande part (Ds 1982:1, s.34). 

 
   Bilden av UD som primär idéentreprenör bör dock förtydligas. Mina intervjuer 
indikerade att integrationsreformen främst har lanserats av tjänstemän inom UD: 
”[H]ur kommer det sig att det här är en fråga som lever vidare? Jag tror att 
förklaringen till det är att […] tjänstemännen som bärare av organisationens 
intressen upplever att här är en olöst fråga kvar” (Taxell 2005). För att förslaget 
skulle omsättas till policy var idéentreprenörerna emellertid beroende av att idén 
antogs och drevs som en politiskt fråga av aktörer på politisk 
beslutsfattandenivå.14 Härmed inkom en viss fördröjningseffekt då de politiska 
aktörernas vilja att agera som idéentreprenörer påverkades av exogena faktorer: 

                                                 
13 Inrättande av u-avdelningen ”föranledde ingen ändring i SIDAs instruktion. I praktiken blev det 
dock en ny rollfördelning mellan styrelsen och departementet” (Ds UD 1984:1, s.6) och ”konkret 
förlorade verket sex handläggande tjänster” (SOU 1990:17). 
14 För att förändra formaliserade institutioner krävs oftast att politiska beslut fattas genom 
röstningsförfarande vid olika punkter längs den hierarkiska kedjan, så kallade ”veto points” eller 
vetopunkter (Pierson 2004, s.144). En redovisning av integrationsreformens vetopunkter redovisas 
i bilaga 5. 
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”[O]lika frågor är prioriterade vid olika tidpunkter […] Det här var ingen 
prioriterad fråga” (Taxell 2005). Det var således tjänstemännen som höll 
integrationsreformen vid liv genom att tillföra den ny energi. Att beslut fattades i 
riksdag och regering just 1973, 1993 och 2005 var konsekvenser av att det vid 
dessa tillfällen fanns politiska aktörer som dels var villiga att driva frågan, dels 
var resursstarka i den mån att de hade möjlighet forma koalitioner stödjande idén. 
Detta blev tydligt i samband med riksdagsbeslutet 1993 då det rådde politisk 
oenighet om integrationsförslaget. Enligt mina intervjuer opponerade sig 
socialdemokraterna mot integrationen (Bergman 2005). Trots detta kunde den 
borgerliga koalitionsregeringen godkänna förslaget med majoritetsbeslut.  
   Även 2005 kom initiativet till att driva frågan främst ifrån tjänstemannanivå 
(Taxell 2005) och även denna gång väcktes frågan UD (Ekman 2006). Jämfört 
med besluten 1973 och 1993 var dock förutsättningarna något annorlunda. 2005 
hade nya omständigheter medfört att både UD och Sida stod att tjäna på en 
effektivare integrering. Framförallt bestod detta i införandet av Politik för Global 
Utveckling (PGU) 2003, vilket medför ytterligare expansion av det svenska 
biståndet och en ökad arbetsbelastning på Sidas personal: ”Sida står inför ett 
gigantiskt arbete genom ett oerhört snabbt växande bistånd och de behöver alla 
resurser för att kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet […] det är ju klart, att 
administrera utlandsmyndigheter är för dom inte en kärnverksamhet” (Bergman 
2005). Därutöver pågick under början av 2000-talet en omorganisation av hela 
RK och 2003 utkom Statsrådsberedningens rapport ”Ett effektivare 
regeringskansli”. Denna rapport innehöll bland annat effektiviseringsförslag 
rörande administrationen av utlandsmyndigheterna och aktualiserade därmed 
återigen de rationaliseringsvinster som kunde göras genom att fullfölja 
integrationen.  
   Den viktigaste skillnaden 2005 var dock att följande beslutet 1993 så utarbetade 
UD och Sida ”gemensamt en plan för genomförandet av integrationen och 
träffade en överenskommelse år 1994 om ansvarsfördelning och 
handläggningsordning vad gäller administrativa frågor” (UD – Sida:b, s.7). Detta 
avtal reviderades successivt vid tre olika tillfällen och en kontinuerlig dialog 
fördes om hur båda parters intressen skulle tillvaratas i integrationen. Då 
rationaliseringen inom RK och införandet av PGU aktualiserades var således UD 
och Sida redan involverade i ett löpande samtal om hur samarbetet kunde 
förbättras. Därmed kunde initiativet till att fullfölja av integrationen hanteras av 
jämbördiga parter inom båda organisationer: 
 

Det är första gången som man utreder den här integrationsfrågan utifrån ett neutralt 
förvaltningspolitiskt perspektiv […] Man har alltså en konstellation som är inställd 
på att försöka, på ett objektivt och neutralt sätt försöka en gång för alla få en bra 
struktur också på biståndsområdet, när det gäller relationen UD och Sida som 
departement och verk (Taxell 2005). 
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3.3.2 Presentation av idén 
 
Översättningen av ett organisatoriskt recept från idé till policy, öppnar för 
förekomsten av konkurrens då det uppstår en ”kamp om tolkningsföreträde” 
(Forsell – Jansson 2000, s.122) över ”vilka översättningar som ska tillåtas 
dominera” (Johnson 2003, s.28). Organisationens maktfördelning innebär att 
aktörer har olika förutsättningar att påverka översättningsprocessen då vissa är 
mer politiskt resursstarka än andra (Johnson 2003, s.29). Det sätt på vilket en idé 
presenteras kan alltså bidra ”till att reproducera, cementera och ibland förstärka 
rådande maktförhållanden” (Johnson 2003, s.73) i och med att 
organisationsrecept, vilka ligger i linje med resursstarka aktörers intressen, får 
större genomslagskraft. 
   Røvik menar att spridningen av organisationsrecept även påverkas av hur de 
som ”meningsbärande symboler” reflekterar de institutionella omgivningarnas 
värderingar (2000, s.35). Detta innebär att recept vars innehåll symboliserar 
”utbredda normer och värden” har större möjlighet att spridas då organisationer 
kan öka sin legitimitet genom att inkorporera dessa värden (Røvik 2000, s.46). En 
framgångsrik idé bör även vara tidsmarkerad, så till vida att ”den lanseras vid den 
tidpunkt då det representerar den bästa möjliga lösningen på de problem som just 
då är utbredda” (Røvik 2000, s.91). Slutligen bör idéentreprenörens förslag 
”tydligt och starkt associeras till sådana som av många uppfattas som speciellt 
framgångsrika personer och verksamheter” (Røvik 2000, s.91). Genom att 
kopplas till framgångsrika aktörer får idén en social auktorisering vilken kan 
stärka dess legitimitet. 
   Inför riksdagsbeslutet 1973 använde sig idéentreprenörerna av två huvudsakliga 
argument för att presentera integrationsreformen. Granskningen visar även att 
dessa två skäl i allt väsentligt återkommer i presentationen av integrationsidén 
1993, även om vissa tillägg sker. De två argumenten är dels behovet att uppnå 
enhetlighet i den svenska representationen, dels behovet att uppnå effektivitet och 
”ett rationellt utnyttjande av personalen” (prop. 1972:1, bilaga 5, s.54-55). 
   Presentationen av integrationsreformen som ett medel för att uppnå en enhetlig 
svensk utrikesrepresentation tilltalade främst UD:s intressen (se 3.3.1). UD, vars 
roll i utvecklingssamarbetet varit otydlig, hade identifierat ett behov av att 
tydligare markera regeringens och departementets övergripande ansvar för 
biståndspolitiken. Presentationen av integrationsreformen som ett sätt att 
eliminera ”oklarheter rörande de olika ansvarsområdena”, var alltså klart 
tidsmarkerad (Prop.1973:1, bilaga 5, s.45).  
   Mer neutralt i förhållande till parternas intressen framstår integrationsreformens 
ekonomiska motivering. Den svenska biståndsförvaltningen dominerades på 
1970-talet av att ”de snabba ökningarna av biståndets volym och 
verksamhetsmässiga omfattning” medförde ”att kraven och arbetsbelastningen på 
SIDA ökade mycket kraftigt” (Johansson 1997, s.208). Denna expanderande 
verksamhet behövde följaktligen en effektivare organisation och här framstod 
integrationsförslaget som en möjlig lösning; ”i syfte att få till stånd ett effektivt 
och ändamålsenligt utnyttjande av utlandsmyndighetens totala resurser” (SOU 
1978:61, s.50). Formuleringen av integrationsförslaget som meningsbärande 
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symbol skedde alltså med noggrann hänvisning till tidsenliga behov, medförande 
att integrationen framstod som en utvecklingsinriktad och positiv åtgärd. Då 
förslaget emellertid innebar att administrationen av IUM skulle hanteras av UD 
förhöll sig Sida tveksamma då de upplevde att UD:s ekonomiadministrativa 
system inte motsvarade deras behov (Ekman 2006). 
   Det ekonomiska argument frambars med förnyad angelägenhet 1993. Då den 
svenska statsförvaltningen stod inför en ekonomisk kris på 1990-talet var det 
nödvändigt att åstadkomma en effektiv organisation på utlandsmyndigheterna: 
”Det bästa sättet att åstadkomma detta vore att mer effektivt integrera de 
allmänna avdelningarna och biståndskontoren vid våra biståndsambassader” 
(SOU 1993:1, s.151). Tiden var således mogen att argumentera för behovet av en 
mer kostnadseffektiv organisation (jmf SOU 1993:1, s.151). 
   I presentationen av integrationsreformen 1993 infördes även inslag av social 
auktorisering; ”Trenden internationellt går också mot integrerad 
fältrepresentation. Utöver Sverige är det idag bara USA som har två parallella 
fältrepresentationer” (SOU 1993:1, s.151). Bland annat hänvisades till att en 
liknande reform nyligen hade genomförts mycket framgångsrikt i Norge (SOU 
1993:1, s.147). Hänvisningen till den norska reformen utgjorde ett strategiskt 
argument då Norge politisk och socialt utgör en realistisk jämförelse. 
   Även om presentationen av integrationsförslaget i huvudsak reflekterade UD:s 
intressen visar utformningen av själva beslutet 1973 emellertid att Sida 
framgångsrikt utövat inflytande i kampen om tolkningsföreträde, i syfte att 
tillvarata sina intressen. Detta visas av att Sida gavs instruktionsrätt gentemot 
ambassaderna och i somliga fall även rätt till tvingande delegering15. 
Kompromissen blev således att ambassadören agerade som ”högste chef för såväl 
ambassaden som biståndskontoret” men att ansvaret för ”det operativa 
biståndsarbetet” bibehölls av de tidigare biståndskontorscheferna vilka 
ackrediterades som ambassadråd (Ds 1991:71, s.95). En enligt svensk 
förvaltningsmodell mycket ovanlig form av tvåchefsmyndigheter uppstod således 
inom ramen IUM.  
   1993 betonades visserligen behovet av att förtydliga relationerna genom att 
införa enchefsmyndigheter. För att tillgodose båda parters behov framtogs 
följande lösning: en beskickningschef skulle ansvara för IUM:s samlade 
verksamhet, inklusive utvecklingssamarbetet. För att säkra beskickningschefens 
lämplighet för denna post skulle denne utses av regeringen, efter att samråd med 
Sida ägt rum med ambitionen att ”parterna skall enas om en gemensam kandidat” 
(UD – Sida:a, bilaga 2, s.8). Det operativa ansvaret för utvecklingssamarbetet 
skulle dock även fortsättningsvis vila på ambassadrådet (RiR 2004:10, s 126). 
Likaledes kvarstod vid detta tillfälle Sidas instruktionsrätt gentemot hela 
beskickningen samt deras möjlighet att bruka tvingande delegering. 
   Jämfört med 1973 och 1993 var presentationen av integrationsidén 2005 mer 
kortfattad och beslutet föregicks inte av någon offentlig utredning. Diskussionen 
av det nya förslaget skedde internt inom UD och Sida. I den departements- och 
myndighetsinterna rapport, som utgjorde underlaget till regerings beslut 2005, 

                                                 
15 Tvingande delegering innebär automatisk överföring av dispositionsrätten över biståndanslaget 
ifrån ambassadören till det operativt biståndsansvariga biståndsrådet (UD – Sida:b, bilaga 2, s.3). 
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presenterades integrationsidén som ett nödvändigt fullföljande av 1993 års beslut 
för att bemöta den politiska och organisatoriska utvecklingen som skett under 
början av 2000-talet (införandet av PGU samt omorganisationen av RK). 
Hänvisning gjordes även till den ökade otydligheten i utrikesrepresentationen 
vilken uppkommit till följd av att Sida utökat antalet mottagarländer i biståndet 
parallellt med att UD drabbats av allt hårdare sparbeting (UD – Sida:b, s.8).16 
Presentationen av idén 2005 speglade således att rollerna som idéentreprenörer 
utjämnats mellan UD och Sida. Den politiska nivån tonades ned då det låg i båda 
aktörers intresse att driva reformen framåt. Liksom tidigare kom även själva 
utformningen av beslutet att spegla detta mer jämbördiga förhållande. Exempelvis 
avskaffades fenomenet med tvingande delegering, medan Sidas kontrollmakt 
gentemot beskickningscheferna stärktes genom införandet av årliga 
resultatuppföljningar samt ett samrådsförfarande mellan UD och Sida även vid 
förlängandet av beskickningschefers mandat (Ekman 2006). Emellertid kvarstod 
ännu till viss del skild styrning så till vida att UD övertog det övergripande 
ansvaret för IUM:s administration medan utvecklingssamarbetet har kvar Sidas 
verksamhetsspecifika ekonomi och planeringssystem; ”Och det klart att det är 
inte idealt […] inom några år så ska vi återigen se över frågan om att införa ett 
nytt förhoppningsvis gemensamt system (Ibid.). 
 
 

3.3.3 Motiv till förändring 
 
För att en organisation slutligen ska besluta sig för att anta en ny idé menar Røvik 
att organisationen måste entusiasmeras av idéentreprenörens förslag (2000, 
s.117). Detta sker genom att den nya idén kopplas till den egna verksamheten 
genom någon form av motivering. För detta har idéentreprenören tre 
huvudsakliga förklaringar att välja mellan (Ibid.). För det första kan adoption av 
det nya organisationsreceptet motiveras med att det är en lösning på ett verkligt, 
befintligt problem inom den egna verksamheten (Røvik 2000, s.118). För det 
andra kan idéentreprenören använda sig av externa problemdefinitioner för att 
presentera den nya idén som en kommande behövlig lösning på problem vilka 
”alla organisationer antingen är drabbade av eller kan förväntas drabbas av inom 
en nära framtid” (Røvik 2000, s.122f). Slutligen kan idéentreprenören skildra 
antagandet av en ny idé som ett uttryck för en medveten identitetsförvaltning hos 
organisationen. Genom att anta ett organisationsrecept som markör gentemot de 
aktörer vilka organisationen vill likna eller vara olik uttrycks organisationens 
identitet (Røvik 2000, s.132). 
   Min analys visar att idéentreprenörernas motivering av integrationsreformen har 
följt ett likartat mönster under processen 1973 till 1993. Som diskussionen i 3.3.2 
visar var tidsmarkeringen av förslaget tydlig, vilket understryker att reformen 
presenterades som en lösning på verkliga problem. Utifrån UD:s perspektiv hade 
den separata hanteringen av bistånds- och utrikespolitik, som blivit resultatet av 

                                                 
16 För en utförlig presentation av den svenska utrikesrepresentationen olika former, se bilaga 3. 
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den delade organisationen, identifierats som problem. Framförallt då detta ledde 
till otydlighet i förhållande till mottagarlandet (Taxell 2005):  
 

Så fort det uppstår dissonans mellan det jag säger som ambassadör och det 
biståndsrådet eller attachén säger så får man frågan ifrån regeringen i landet, 
’Vilken är den svenska politiken? […] Vad är det som gäller?’ Och i takt med att 
biståndet […] mer och mer får en politisk dimension […] blir det än viktigare att 
det här administreras; att man talar med en tunga (Ibid.). 

 
Ytterligare ett verkligt problem för både UD och Sida var det ”betydande 
dubbelarbete” som organisationen med separat ambassad och biståndskontor gav 
upphov till (SOU 1993:1, s.140). Effektivitetsargumentet återkom vid flera 
intervjuer där det irrationella i modellen med separata kontor i fält belystes:  
 

[O]m Sida-folket sitter och gör sina bedömningar och UD-folket sitter och gör 
sina bedömningar av samma land under samma tak, då är det ju bättre att man har 
en politisk-ekonomisk rapportering och analys (Johansson 2005).  

 
Trots att idéentreprenörerna 1993 använde sig av social auktorisering för att 
presentera integrationsreformen som positiv för UD och Sida samfällt, så var 
möjligheten att använda identitetsförvaltning som argument begränsad då UD 
respektive Sida präglas av tydliga, separata organisatoriska identiteter med olika 
prioriteringar för sin verksamhet (Göransson 2005, Taxell 2005). Detta 
resonemang utvecklas i 4.1.4. 
   Även användandet av externa problemdefinitioner var begränsad 1973 och 
1993. År 2005 förstärktes dock idéentreprenörernas argument av att externa 
aktörer ställde sig bakom deras bedömningar. För det första fick 
effektivitetsargumentet förnyat stöd i Statsrådsberedningens rapport ”Ett 
effektivare regeringskansli”. Statsrådsberedningen uppmanade UD och Sida till 
effektivisering, vilket låg i linje med ambitionen att göra RK:s samlade 
verksamhet mer flexibel och produktiv (Ekman 2006). För det andra 
aktualiserades vikten av att bedriva en integrerad verksamhet vid IUM i och med 
riksdagens beslut att anta PGU (Prop. 2002/03:122). Detta beslut föregicks av 
utredningen ”En rättvisare värld utan fattigdom” (SOU 2001:96). Ett resonemang 
som fördes i både utredning och proposition var att det var önskvärt att Sverige, i 
och med införandet av PGU, uppnådde en större ”koherens mellan olika 
politikområden. Att vi har ett mål för en hållbar och rättvis global utveckling som 
gäller för alla politikområden […] en samstämmig politik” (Ekman 2006).  
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4 Implementering och motstånd 
 
 
 
 
 
I detta kapitel uppehåller jag mig vid de processer som äger rum i 
”införingsfasen”, där implementeringen av organisatoriska recept sker (Røvik 
2000, s.116). Jag formar ett teoretisk ramverk som möjliggör en diskussion 
omkring vilka faktorer som kan påverka effektiv implementering av ett politiskt 
beslut.  
 
 

4.1 Grunder för effektiv implementering 
 
För att kunna förklara varför politiska beslut inte genomförs som beslutfattarna 
avsåg frågar jag mig först vilka faktorer som gynnar ett effektiv verkställande? 
Genom att identifiera ett antal förutsättningar som bör vara uppfyllda för att ”man 
skall kunna förvänta sig att implementeringen överensstämmer med 
beslutsintentionerna” diskuteras därefter om någon eller några av dessa punkter 
fattats, förklarande tillämpningssvårigheter (Sannerstedt 2001, s.28). 
     
 

4.1.1. Beslutsfattarens ansvar 
 
Problem med implementering av politiska beslut kan beskrivas som bristande 
reliabilitet i styrningen (Sannerstedt 2001, s.28). Ansvaret för att säkerställa en 
adekvat styrning vilar på de politiska beslutfattarna då noggrann uppföljning 
krävs för att verkställandet inte ska avstanna eller störas av exogena faktorer 
(Pfeffer – Sutton 2000, s.42ff, Sannerstedt 2001, s.29). Förekomsten av ett fattat 
beslut får inte förväxlas med eller komma att ersätta den praktiska tillämpningen 
av förändringen (Pfeffer – Sutton 2000, s.49). 
   Utifrån det granskade materialet gör jag iakttagelsen att uppföljningen av 1973 
års beslut var begränsad: ”Såväl SIDA som UD saknar en samordnande 
ledningsfunktion visavi fältorganisationen. Detta innebär bl. a. att det inte funnits 
någon enhet som sett till att beslutet om integration blivit genomfört eller ens 
drivit på ett förverkligande” (SOU 1978:61, bilaga 15, s 363f). 
Integrationsprocessen granskades visserligen i flera större utredningar (SOU 
1978:61, Ds UD 1982:1, Ds UD 1984:1). I dessa utredningar dryftas ett antal 
förklaringsfaktorer till varför implementeringen av 1973 års beslut blivit ”mer 
problematisk än vad som kunde förutses” (Ds UD 1982:1, s.12). Ingen direkt 
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åtgärd vidtogs dock för att förtydliga styrningen, varför processen avstannade 
(Johansson 1997, s.219). 
   Möjligheten för beslutsfattarna att följa  upp 1993 års beslut blev istället 
problematisk av främst politiska skäl. Beslutet att anta integrationsförslaget som 
det presenterades i proposition 1992/93:244 fattades av en borgerlig regering, i en 
situation där den socialdemokratiska oppositionen opponerade sig mot förslaget. 
Följande år, då implementeringen av integrationsreformen påbörjats, ägde ett 
regeringsskifte rum i Sverige och det socialdemokratiska partiet återtog makten. 
De politiker som fattade beslutet miste således sin möjlighet att fortsätta driva 
genomförandet. Dock underlättades uppföljningen av att departement och 
myndighet 1994 upprättade ett samarbetsavtal för införandet av integrationen. I 
och med upprättande och revidering av detta avtal skedde således en gemensam 
utvärdering löpande, involverande båda organisationer (Taxell 2005).  
 
 

4.1.2 Tillämparens förståelse 
 
Implementering kan även betraktas utifrån tillämparens perspektiv. Lundquist 
anger tre krav vilka bör vara uppfyllda för att effektivt implementering ska vara 
möjlig: ”Tillämparen skall förstå beslutet. Tillämparen skall kunna genomföra 
beslutet. Tillämparen skall vilja genomföra beslutet” (Lundquist i Sannerstedt 
2001, s.29).  
   Lundquists första krav poängterar att instruktionerna för förändring bör vara 
entydiga; ”den som skall implementera beslutet skall inte kunna missförstå 
beslutsfattarens intentioner” (Sannerstedt 2001, s.29). Även om detta kan te sig 
självklart bör hänsyn tas till att det ligger i sakens natur att politiska beslut ofta är 
vaga. Om parter med motstridiga intressen involveras i beslutsfattandet kan 
otydliga beslut vara resultat av förhandlingar; ”Enighet har uppnåtts till priset av 
viss oklarhet” (Sannerstedt 2001, s.31). Enigheten på central nivå riskerar dock 
att ersättas med konflikter i verkställandet, då otydligheter kvarstår. 
   Med vagt formulerade instruktioner kan beslutsfattarna även medvetet ge de 
verkställande aktörerna ökad handlingsfrihet. Därmed kan tjänstemännen bättre 
bemöta oförutsedda situationer och agera för att nå de politiska målen 
(Sannerstedt 2001, s.32). 
   Samtliga utredningar som följde 1973 års beslut betonar att det präglades av 
otydlighet:  
 

När man talar om bristande uppfyllelse av 1973 års målsättningar bör det noteras 
att dessa inte kan sägas vara särdeles precist formulerade och att det inte framgår 
helt klart vilken var den ideala situation som riktlinjerna förväntades leda till (Ds 
UD 1982:1, s.33). 

 
”[O]klarheter i arbetsfördelningen […] samt avsaknaden av enhetliga och enkla 
regler” förhindrade verkställandet av integreringen (SOU 1978:61, s.51). Det 
samarbete som ändå fanns mellan UD- och Sidatjänstemän på IUM efter 1973 
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menade man fungerade trots 1973 års riktlinjer, inte tack vare dem (Ds UD 
1982:1, s.35). Otydlighet kan emellertid inte ses som en medveten strategi av 
beslutsfattarna utan snarare en brist i deras förmåga att förutse problem med 
reformen (SOU 1978:61, s.50). 
   Inför beslutet 1993 uttrycktes ambitioner att arbetsordningen vid IUM skulle 
förtydligas. Dels avsåg den förslaget att verksamheten vid IUM kunde 
rationaliseras genom införandet av ett gemensamt administrativt system (SOU 
1993:1, s.153). Dels ville idéentreprenörerna komma tillrätta med det 
”dubbelkommando” som präglade IUM, där ”[t]vå chefer leder två separata 
organisationer som lyder under och rapporterar till separata huvudmän, UD 
respektive SIDA” (SOU 1993:1, s.139f). Istället eftersträvades 
enchefsmyndigheter där beskickningschefen tillika är biståndschef (Prop. 
1992/93:244, s.13). Materialstudien visar dock att ambitionen att förtydliga 
ansvarsfördelningen vid IUM inte helt nåddes: 
 

Genomförandet av beslutet har dock ibland skett på ett sådant sätt att det uppstått 
oklarheter om chefens ansvarstagande och om Sidas delegering av ekonomiska 
och andra befogenheter till utlandsmyndigheterna (UD – Sida:b, bilaga 2, s.3). 

 
Riksdagsbeslutet saknade precisering av hur den nya arbetsordningen praktiskt 
skulle tillämpas: ”Man säger att man vill ha en integration, men vad innebär 
denna integration? Konkretionen i det är väldigt låg” (Johansson 2005). Även de 
samarbetsavtal som upprättades mellan UD och Sida för att slå fast ramarna för 
integrationen lämnade visst utrymme för tolkning (Ibid.). Denna icke-specifika 
beslutsform tolkar jag som en konsekvens av de motstridiga intressen som 
yttrades av Sida och UD föregående riksdagsbeslutet 1993.17 Även om Sida inte 
principiellt var emot enchefsmyndigheter (Göransson 2005) kvarstod framförallt 
deras krav på tvingande delegering (se 3.3.2) vid ett antal IUM (UD – Sida:b, 
bilaga 2, s.3). Till förmån för att nå enighet tolererade därför beslutsfattarna 
medvetet en viss vaghet: 
 

Med det var alltså en kompromiss som gjordes för att försöka nå fram till en 
gemensam ståndpunkt i det här, mellan departement och verk. Det kan man ju 
diskutera, om man lyckades med det? Med det var i alla fall strävan och 
ambitionen, att man faktiskt skulle ha så stor enhet som möjligt (Taxell 2005). 

 
Följden av detta blev således det som Sannerstedt varnar för, nämligen att 
enigheten på central nivå ersattes av konkurrerande intressen på lokal nivå.  
   Min studie visar även att tillämpningen av 1993 års beslut ytterligare 
försvårades av att organisationen inom IUM saknade motsvarighet i Stockholm, 
givande att styrningen ifrån UD och Sida centralt upplevdes som otydlig:  
 

                                                 
17 Exempelvis inlämnade Sida ett säryttrande gentemot den offentliga utredningens förslag på att 
införa ett integrerat administrativt system (SOU 1993:1, s.217ff). Detta noterades i proposition 
1992/93:244. 
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Styrning och krav från hemmaorganen är i hög grad disparata […] och upplevs 
inte utgå från ett integrerat perspektiv från hemmaorganen ej heller motivera till 
ett integrerat arbetssätt ute på ambassaden (UD – Sida:c, 2000, s.10). 
 

I utredningen inför beslutet 2005 konstaterar UD och Sida med självkritik att den 
centrala styrningen av IUM har skett ”på var sin kant och utan det nära samråd 
som borde ha ägt rum” (UD – Sida:b, s.11). Istället har personalen på IUM själva 
efterlyst en bättre samordning mellan hemmamyndigheterna (Ibid.). Bergman 
beskrev situation som följande; ”[V]i fick en kommentar när vi var ute på någon 
av våra resor […] ’Vad då integrering? Den fungerar ju bra här ute (i fält, förf. 
anm.). Försök integrera där hemma istället!’ Det var ju ganska typiskt” (2005). 
 
 

4.1.3 Tillämparens tillgång till resurser 
 
Då tillämparen åläggs att genomföra ett politiskt beslut är det nödvändigt att 
denne har tillgång till de praktiska resurser som krävs för den specifika insatsen, 
exempelvis personal, kompetens och ekonomiska resurser. Fattas dessa kommer 
verkställandet antingen fördröjas eller möjligen utebli (Sannerstedt 2001, s.35). 
Utebliven implementering behöver dock inte alltid bero på en brist på resurser. 
Dels har tillämparen intresse av att försöka tillskansa sig ytterligare medel och 
kan därför framhålla hur mycket enklare det vore att driva verksamheten om de 
materiella behoven tillgodosågs bättre (Sannerstedt 2001, s.36). Dels kan 
eventuell resursbrist förklaras med att beslutsfattarna medvetet angett orealistiskt 
höga målsättningar med syfte att dessa ska fungera som riktmärken och inte 
nödvändigtvis som operationella mål (Ibid.). 
   På ett övergripande plan gör jag bedömningen att de nödvändiga resursbehoven 
för att genomföra en integration av utlandsmyndigheterna var tillgodosedda. 
Detta då integrationen handlade om att foga samman redan befintliga kontor, med 
personal och kompetens på plats. 1973 behövde man visserligen i vissa fall byta 
lokaler för att kunna integrera ambassad och biståndskontor lokalmässigt. 1993 
hade denna lokalgemenskap i många fall kommit att ordnas (SOU 1993:1, s.138).  
   En viktig resurs som dock saknats är ett fungerande gemensamt administrativt 
system för IUM. 1973 års beslut innehöll avsikten att införa en administrativ 
integrering (SOU 1978:61, s.50). Senare utredningar konstaterar dock att 
svårigheter uppstod med att kombinera UD:s centraliserade respektive Sidas 
decentraliserade administrativa system (SOU 1978:61, s.51, SOU 1990:17, s.182, 
RiR 2004:10, s.122). Den separata administrationen försvårade en rationell 
arbetsfördelning inom IUM men kom även att ”motverka en samhörighetskänsla 
mellan SIDA-utsänd och UD-utsänd personal” (SOU 1990:17, s.182):  
 

’Det nuvarande systemet ger upphov till viss osäkerhet, ibland till olustiga 
förhandlingar om vad ambassaden respektive biståndskontoret skall ’betala’ för att 
få använda en kopieringsapparat, en halv receptionist, ¾ chaufför, 
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radioförbindelse till Stockholm el dyl. Förhandlingarna kan leda till en försämring 
av myndighetens arbetsklimat’ (Ds UD 1982:1, s.50). 

 
Problemen med den administrativa integrationen förklaras delvis av att Sidas 
verksamhet expanderat givande upphov till att biståndskontoren ansvarade för 
väsentligt större pengasummor än ambassadens allmänna avdelning (Svensson 
2004). Detta ställde ökade krav på kontroll och redovisning vilket UD:s 
ekonomiadministrativa system inte kunde tillgodose (Ekman 2006). Dessa 
problem avhjälptes till viss del 1993 då de samarbetsavtal som upprättades 
fastslog att IUM ska administreras antigen av UD eller Sida beroende på vilken 
verksamhet som dominerar på myndigheten: ”År 2003 fanns 16 gemensamma 
ambassader där UD:s administrativa system tillämpades, 9 med Sida system” 
(RiR 2004:10, s.137f). Trots att samarbetet lokalt underlättades av att de enskilda 
IUM fick gemensamma system har den fortsatt uppdelade formen medfört 
problem centralt. Dels har den givit en ökad arbetsbelastning för Sida. Dels för att 
”de skilda administrativa systemen […] leder till att departementet har svårigheter 
att enkelt beräkna den totala kostanden för utrikesförvaltningen i dess helhet” 
(RiR 2004:10, s.130).  
 
 

4.1.4 Tillämparens egen vilja 
 
Effektiv implementering är till sist beroende av att tillämparen vill genomföra det 
politiska beslutet. Denna premiss belyser frågan: utifrån vilka grunder formar 
tillämparen sina preferenser och är detta en medveten process? Härmed 
aktualiseras betydelsen av organisationskultur (Bergström 2003, s.35, jmf 
diskussion om stigberoende 3.1). Jag definierar organisationskultur som ”a 
system of shared values defining what is important, and norms, defining 
appropriate attitudes and behaviors, that guide members’ attitudes and behaviors” 
(O’Reilly – Chatman i Detert et. al. 2000, s.852). Som ett slags ”kollektivt 
medvetande” har organisationskulturen inflytande över hur organisationens 
medlemmar kommer att bemöta förslag till förändring (Bergström 2003, 
s.45,47,198). Det är rimligt att anta att medlemmar inte kommer att vilja införa 
nya organisationsrecept om dessa utmanar vedertagna normer. Kulturen kan då 
komma att ”blockera förändring, försena den eller reducera dess omfattning” 
(Bergström 2003, s.45f). För att en ny organisatorisk idé ska godtas ”är det alltså 
viktigt att den kan rättfärdigas i termer av allmänt accepterade kulturella värden” 
(Johnson 2003, s.92). 
   Min studie visar att tillämparnas vilja, som uttryck för aktörsspecifika intressen, 
i detta fall har utövat en betydande påverkan på implementeringsprocessen. Då 
tydliga riktlinjer för genomförandet av 1973 och 1993 års beslut saknades blev 
integrationen till stor del beroende av enskilda individers personliga agerande, 
med särskild betoning på de två chefspositionerna: 
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Därför du har beskickningschefen, en ambassadör, men så har du dessutom en 
chef för biståndskontoret. Och vad är hans eller hennes relation till ambassadören 
som faktiskt är chef för helheten? Ja, där det fungerade personkemimässigt bra, 
där var det inga problem. Men där det inte gjorde det blir det väldigt konstigt. 
(Bergman 2005). 

 
Även fördelningen av den ordinarie verksamheten var beroende av de anställdas 
samarbetsförmåga: ”Så det är lite dåligt men, som sagt, det där löser personalen 
själv där ute [i fält, förf. anm.]. Oftast under hugg och slag, men ändå löser det” 
(Nylander 2004).  
   Reflekterande diskussionen i 3.3.1 om UD och Sidas skilda intressen, drar jag 
dock slutsatsen att viljorna hos de berörda aktörerna har varit svårförenliga vilket 
försvårat implementeringen. 1978 konstaterades att 1973 års beslut att integrera 
utlandsmyndigheterna ”ännu inte är genomfört, annat än om det råkat ligga i 
berörda personers gemensamma intresse på biståndsambassaderna” (SOU 
1978:61, bilaga 15, s.363). På liknande sätt noteras 1982 att samarbetet mellan 
UD och Sida på IUM ”i praktiken löper väl”  men att integrationen har försvårats 
till följd av kritik som ”väsentligen representerar motstridiga intressen” (Ds UD 
1982:1, s.35f). 
   En praktisk orsak till intressemotsättningarna var att integrationen både 1973 
och 1993 beskrevs som ett rationaliseringsprojekt. Härav, förklarar Nylander, 
fanns det en oro bland IUM:s personal att detta skulle medföra en nedskärning av 
antalet arbeten: ”Det gör ju också motståndet där segt därför att […] om vi hade 
ett system så skulle det bli lite färre jobb” (2004). Satt i sin historiska kontext (se 
3.3.1), kan denna oro anses ha varit befogad särskilt bland den av Sida utsända 
personalen. På liknande sätt menar Göransson att de otydliga riktlinjerna 
medförde en rädsla att de praktiska förändringarna exempelvis skulle innebära att 
befordringsmöjligheter försvann (2005). 
   Mer grundläggande tolkar jag dock aktörernas agerade som konkreta uttryck för 
hur skilda kulturer gett upphov till skilda prioriteringar. Detta resonemang stärks 
av intervjuresultaten, förklarade att det råder ”skillnad i kulturer och stora 
skillnader i värderingar” mellan UD och Sida (Svensson 2004). Dessa två kulturer 
påverkar både ”hur man sådär väldigt schabloniserat ser på världen” (Taxell 
2005) men även hur man definierar sitt uppdrag som organisation, vilket 
diskuteras i 4.2.3.  
   Jag drar slutsatsen att bristen på en enhetlig kultur har utgjort ett problem för 
integrationsprocessen. Konkreta uttryck för denna problematik redovisas i ett 
flertal utredningar av integrationsprocessen efter 1973: 
 

’Det finns ambassader som, i varje fall formellt, tillämpar 1973 års riktlinjer så 
gott som fullständigt. Exempel finns också på ambassader där, trots 
lokalgemenskap, en tydlig boskillnad råder mellan biståndkontoret och 
ambassaden. I något fall har ambassaden en minimal kontakt med 
biståndskontoret’ (Malm i Ds UD 1982:1, s.31).  
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Liknande resonemang finns i utredningar av 1993 års integrationsbeslut. En för 
UD och Sida gemensam organisationsöversyn som genomfördes år 2000 av IUM 
i Nairobi redovisade att det ”alltjämt förekommer en strikt uppdelning i nära nog 
oberoende arbetsenheter. Dessa skiljer sig obetydligt från organisationen som 
gällde före integrationen” (UD – Sida:c, s.9). Man konstaterar också att de två 
personalkategorierna i högre grad identifierar sig som medlemmar av den 
utsändande organisationen, alltså UD och Sida centralt, mer än den lokala IUM. 
Av detta dras slutsatsen att: 
 

Individen agerar […] mycket självständigt utifrån sin känsla av vem/vilka han/hon 
känner lojalitet inför. Upplever man inte att ambassaden är den organisation som 
man har störst tillhörighet och lojalitet för finns heller inga motiv till att arbeta 
med övriga delar inom ambassaden, för högre samverkan och integrering, för 
helheten (UD – Sida:c, s.24).  

 
Givande bristen på en enhetlig kultur blev det således svårt att rättfärdiga 
integrationsreformen i enlighet med kulturellt accepterade värden, medförande att 
organisationskulturerna kom att utgöra ett motstånd till förändring. 
 
 

4.2 Institutionellt motstånd mot förändring 
 
Min analys kompletteras här med en diskussion rörande de formella 
institutionernas påverkan på genomförandet av organisatorisk förändring. Då 
aktörernas handlingsutrymme begränsas av institutionella omgivningar kan även 
formella institutioner utgöra ett potentiellt hinder för förändring (Pierson 2004, 
s.134).  
 
 

4.2.1 Coordination problems  
 
En av de tydligaste fördelarna med befintliga institutioner är deras förmåga att 
underlätta koordinering av aktörers handlingar. Att i samförstånd skapa strukturer 
för agerande underlättar interaktion mellan aktörer då deltagarna kan förvänta sig 
att deras motparter uppträder på ett givet sätt. Möjligheten att koordinera sitt 
agerande är så pass önskvärd att aktörer kan vara villiga att kompromissa trots att 
de initialt inte är överens om hur strukturena bör se ut. När samförstånd väl 
uppnås kommer de dominerande aktörerna sakna incitament till fortsatt 
förändring då den befintliga ramens förutsägbarhet erbjuder trygghet. Därmed 
kommer ”the formidable difficulties involved in coordinating multiple actors 
around some possible institutional alternative hamper the prospect for revision” 
(Pierson 2004, s.143). 
   Utifrån det granskade materialet är det svårt att dra några konkreta slutsatser om 
vilken påverkan som koordinering haft på integrationsprocessen. Den historiska 
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granskningen visar dock att den tröghet som integrationen uppvisat reflekterar 
den ursprungliga rollfördelning som fanns mellan UD och Sidas 
utlandsmyndigheter; nämligen att CAO var helt fristående från de svenska 
beskickningarna (se 1.5). Som påvisat i stycke 4.1.4 kvarstod en uppdelad 
organisationsstruktur på vissa IUM ända fram till början av 2000-talet. Jag anser 
att en rimlig tolkning är att det institutionella arrangemanget med uppdelad 
organisationsstruktur fick ökad motståndkraft mot integrationsreformen som följd 
av att Sida, åren efter sitt grundande, blev den resursstarka parten i relationen 
departement - verk (se 3.3.1). Utifrån dessa premisser formade Sida sin roll som 
myndighet, med tillhörande arbetsverktyg. Då integrationsreformen inte erbjöd 
något bättre alternativ för utförandet av Sidas uppdrag saknades således 
incitament att genomföra detta (SOU 1993:1, s.150). 
   Utöver praktiska anpassningar som de två organisationerna gjort för att uppfylla 
sina mandat i enlighet med den uppdelade strukturen (se 4.2.2), indikerar även 
organisationsöversynen av ambassaden i Nairobi att den uppdelade 
organisationsstrukturen hade en psykologisk dimension. Detta då de individuella 
medarbetarna främst identifierade sig med sin utsändande organisation framför 
den lokala IUM (UD – Sida:c, s.24). I mina intervjuer framkom det även att det 
fanns en oro bland den av Sida utsända personalen att ”Sida-identiteten skulle 
tvättas bort” i och med att integreringen fullföljdes (Göransson 2005). Detta visar 
att tryggheten i de befintliga institutionerna förblivit stark, så till vida att UD 
respektive Sidas personal förblev i sina roller som separata yrkesgrupper, då man 
på så sätt lättare kunde förutse hur motparten skulle agera samt vilka 
förväntningar det fanns på den egna yrkesrollen.  
 
 

4.2.2 Asset specificity 
 
Om aktörerna, utifrån en föreställning om att en given institution kommer att 
förbli intakt för en överskådlig framtid, gör betydande investeringar i det rådande 
arrangemanget genom anpassningar i sin verksamhet kommer förändring 
sannolikt att framstå som kostsam och icke-önskvärd: ”[I]ndividual and 
organizational adaptations to existing arrangements may also make reversal 
unattractive” (Pierson 2004, s.147). Ytterligare en bidragande faktor till att det 
institutionella motståndet kan öka är om de investeringar som aktören gjort i de 
befintliga institutionerna är av en specifik karaktär, exempelvis i form av human 
eller real kapital (därav begreppet ”asset specificity”) (Pierson 2004, s.148).  
   I stycke 4.2.1 diskuterar jag hur den ursprungliga arbetsfördelningen med 
åtskild verksamhet kommit att påverka utvecklingen av organisationernas roller 
samt att de kommit att anpassa sina arbetsverktyg till dessa förhållanden. Detta 
innebär att aktörerna har gjort betydande specifika investeringar i de befintliga 
strukturerna och därför uppfattar dem som svåra att förändra. Detta exemplifieras 
tydligast i att Sida motsatte sig integrationsidén då man menade att det nya 
organisationsförslaget inte tillgodosåg myndighetens krav för att kunna fullfölja 
sitt uppdrag gentemot sin uppdragsgivare. Sida är en starkt fältinriktad 
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organisation och har utifrån detta investerat både resurser och energi för att 
anpassa verksamheten i fält till myndighetens behov (Hesselmark 2004, Bergman 
2005). Alltsedan CAO inrättades 1969 har Sidas behov av utrikesrepresentation 
kontinuerligt expanderat. Denna utvidgning av biståndskontorens roll har sedan 
fortsatt ända tills idag. År 2003 lanserade Sida sin ”Fältvision”18 vilken innebär 
att Sida ämnar delegera ännu mer ansvar till flera av sina utlandsmyndigheter. 
Dessa utlandsmyndigheter ”kan besluta i praktiskt taget alla frågor som berör 
utvecklingssamarbetet” (SaS, s.22). Praktiskt innebär detta att ”myndighetschefen 
får fatta beslut om insatser i landplanen upp till 50 mnkr och även ansvara för att 
genomföra samarbetet med de enskilda samarbetsländerna” (Statskontoret 2005, 
s.63). Dessa betydande investeringar i fältverksamheten medför att Sida har ett 
stort behov av att styra och kontrollera denna verksamhet (Bergman 2005). I och 
med integrationsförslagen 1973 och 1993 uppstod det därför problem på två plan. 
För det första tydliggjordes det förvaltningspolitiska problemet rörande 
fördelningen av befogenheter mellan UD och Sida i fält. Detta då Sida, genom att 
delegera dispositionsrätten över biståndsanslaget till den av regeringen utnämnda 
ambassadören, i praktiken skulle överföra sina medel till en annan myndighets 
personal. Den föreslagna integrationen tillgodosåg därför inte myndighetens 
behov av att kontrollera vad deras medel användes till: 

 
Det är helt självklart att man ska jobba ihop ute [i fält, förf. anm.]. Det är inte 
det som är problemet. Problemet är att […] först så fattas ett beslut som man 
delegerar ifrån regeringen till Sida […] Sida har då i uppgift att uppfylla 
biståndet genom ett antal instruktioner, så då delegerar man dom till fältet. 
Samtidigt sitter då UD här ute [i fält, förf. anm.] och är överordnad ’Sidaiterna’. 
Vad händer då? Sidas generaldirektör har ju egentligen inget inflytande på när 
man bestämmer vem som ska bli ambassadör. Hon [generaldirektören, förf. 
anm.] måste alltså delegera till en annan myndighets personal, och det här är en 
knepighet (Hesselmark 2004). 

 
För att tillgodose Sidas behov infördes funktionen med tvingade delegering, 
vilken kvarstod genom beslutsprocesserna både 1973 och 1993 (se 3.3.2). I 
praktiken förblev således Sida i stor utsträckning självständigt gentemot 
ambassaden. 
   För det andra belystes svårigheten att integrera ambassadernas och 
biståndskontorens ekonomisystem, vilket ledde till att man 1993 beslutade att 
Sidas system skulle tillämpas vid ambassader med väsentlig biståndsverksamhet 
och UD:s system vid de andra beskickningarna (se 4.1.3). I den senaste 
utredningen av IUM:s organisation 2005 undersöktes vilken möjlighet som skulle 
finnas att överföra samtliga myndigheter till UD:s system (UD – Sida:b, s.13f). 
Utredningens slutsats blir, ”att inget av alternativen tillfullo tillgodoser Sidas krav 
på ekonomisk information och kontroll, om inte ett relativt betydande belopp 
avsätts för anpassning och utveckling” (UD – Sida:b, s.14). 
 

                                                 
18 För utförlig beskrivning, se Sida (2003) Action Programme : Vision for a strengthened field 
orientation. 
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4.2.3 Positive feedback 
 
Kärnan i Piersons argument om hur stigbundenhet uppstår kan sammanfattas med 
”positive feedback” (2004, s.21), även kallat ”självförstärkande processer” 
(Johnson 2003, s.77). Självförstärkande processer beskrivs som dynamiska 
förlopp där ”moves in a particular direction can be self-reinforcing, making it 
increasingly difficult over time to reverse course” (Pierson 2004, s.149). De 
ovannämnda motståndskrafterna, tillämparens egen vilja19, coordination 
problems, samt asset specificity,  kan enskilt eller i kombination med varandra 
ingå som beståndsdelar i sådana självförstärkande processer med stigbundenhet 
som följd.20 Även om dessa faktorer kan beskrivas som källor till institutionell 
motståndskraft mot förändring lyckas de dock sällan förklara den totala effekten 
av stigbundenhet, varför Pierson menar att detta perspektiv måste granskas 
explicit. Den kanske viktigaste effekten av självförstärkande processer är: 
 

[T]he development of strong interlinkages among institutional arrangements over 
time. Once established, formal political institutions become an essential part of the 
infrastructure on which other, less foundational institutional arrangements are 
constructed (Pierson 2004, s.150).  

 
Då institutioner förstärker varandras existensberättigande uppstår institutionellt 
motstånd mot förändring och denna motståndskraft tenderar att bli starkare ju 
längre institutionerna funnits på plats (Pierson 2004, s.147). 
   Jag identifierar den svenska förvaltningsmodellen som den grundläggande 
struktur utifrån vilken UD respektive Sidas organisatoriska roller har definierats. 
Genom bildandet av Sida som statlig förvaltningsmyndighet kunde det nya 
organet förstärka den ursprungliga förvaltningsmodellens värden. Samtidigt 
grundades myndighetens existensberättigande och organisatoriska identitet på den 
förvaltningspolitiska modellens fundament. Detta framgår i Sida egen 
beskrivning av sitt uppdrag: ”Sida är en myndighet under regeringen genom 
Utrikesdepartementet. Inom ramen för det mandatet och de riktlinjer som 
regeringen ger, åtnjuter Sida – liksom alla svenska myndigheter – ett betydande 
mått av självständighet i fullgörandet av sitt uppdrag” (SaS, s.16).  
  I sin egenskap av departement kan organisationen UD på samma sätt ses som en 
konkret manifestation för de värden som den svenska förvaltningspolitiska 
modellen rymmer, och departementets mandat berättigas på samma sätt genom 
dess grund i nämnda modell. Detta även om UD:s uppbyggnad i stor utsträckning 
skiljer sig ifrån den gängse modellen för departemental verksamhet (se bilaga 2). 
   Utifrån min analys av integrationsreformens historiska utveckling drar jag 
slutsatsen att förslaget om att införa integrerade utlandsmyndigheter 1973 och 
1993 kom att belysa problematiken med att jämka samman UD och Sidas 
förvaltningspolitiska roller. Vid tidpunkten för myndighetens bildande, då Sidas 

                                                 
19 Faktorn ”tillämparens egen vilja” tas från Lundqvist och tillhör ursprungligen inte Piersons 
resonemang. Utifrån teoretiska överväganden har jag själv valt att sammankoppla dessa teorier.  
20 Piersons resonemang om positive feedback inkluderar även förekomsten av ”veto points” (se 
not 13). 
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identitet som myndighet grundlades, hade inte Sida någon fältorganisation (SOU 
1978:61, s.31). Således fanns det ingen beröringspunkt där utrikes- och 
biståndsförvaltningen sammanföll. De två aktörerna kunde därmed  befästa sina 
förvaltningspolitiska roller i hög grad oberoende av varandra. Genom upprättade 
av fältkontor (CAO / DCO) i slutet av 1960-talet markerades Sidas identitet som 
självständig förvaltningsmyndighet, då fältkontoren fram till 1973 förblev 
självständiga gentemot de svenska beskickningarna (se 1.5). Integrationsreformen 
innebar att ”biståndskontoren görs till sektioner av berörda beskickningar. 
Personalen blir därmed underställd utlandsmyndighetens chef” (Prop. 1973:1, 
bilaga 5, s. 45). Givet Sidas roll som självständig förvaltningsmyndighet, utgjorde 
denna underordning i fält en svårighet. Centralt betraktades Sida som självständig 
myndighet och UD som departement: 
 

men när det gäller utlandsmyndigheterna då ska vi samverka som om vi var en 
enhet och en helhet. Och strikt enligt svensk förvaltningsmodell så är ju det en 
anomali. Det är ju ett faktum […] den struktur man föreslår med integrerade 
utlandsmyndigheter går ju på ett sätt stick i stäv med den förvaltningsmodell vi 
har (Taxell 2005). 
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5 Att se framtiden genom backspegeln 
 
 
 
 
 

5.1 Hur kunde integrationsreformen överleva? 
 
Røvik framhåller att organisatoriska recept har en tämligen begränsad 
varaktighet. Detta blev emellertid inte fallet för 1973 års förslag att integrera UD 
och Sidas utlandsmyndigheter. Hur kunde integrationsidén då överleva så länge? 
   Den viktigaste kraftkällan i spridandet av integrationsreformen som 
organisatorisk idé är UD:s agerande som idéentreprenör. Både lanserandet och 
förvaltandet av idén över tid har framförallt hanterats av UD:s tjänstemän. 
Företrädelsevis två skäl har legat till grund för detta agerande: dels att UD 
tydligare ville markera sin roll som departement inom utvecklingssamarbetet 
gentemot den resursstarka myndigheten Sida, dels att en effektivare 
utrikesrepresentation behövde skapas då tilltagande resursknapphet präglade hela 
den svenska statsförvaltningen. 
   Jag tolkar bildandet av Sida som myndighet 1965 som ett formativt moment där 
rollerna mellan departement och verk förändrades, till nackdel för UD. I  
egenskap av marginell grupp lanserade således UD i början på 1970-talet en 
reform för att uppnå en ny ordning där deras behov bättre ombesörjdes. Att UD 
fortsatte driva integrationsidén har flera orsaker: då 1973 års integrationsreform 
inte kom att realiseras förblev UD den marginella gruppen som agerade för att 
skapa förändring. Deras vilja att integrera fältrepresentationen fick dessutom ökad 
angelägenhet då Sidas verksamhet alltjämt fortsatte expandera. Utvecklingen 
präglades även av stigbundenhet i och med att UD över tid investerade resurser, i 
form av tid och energi, på att driva idén därmed medförande att eventuella 
alternativa tillvägagångssätt blev allt svårare att motivera. 
   De grunder utifrån vilka UD agerande som idéentreprenör kom tydligt att färga 
det sätt på vilket integrationsförslaget presenterades och motiverades. 
Integrationen av utlandsmyndigheterna presenterades framförallt som en lösning 
på problem vilka UD identifierat inom utrikesrepresentationen, och förslaget 
speglade därmed även främst UD:s intressen. Utformningen av själva besluten 
kom emellertid att spegla det faktum att även Sida, som resursstark aktör, fått 
betydande tolkningsföreträde. Därmed kunde några av myndighetens centrala 
krav tillgodoses; att de inom ramen för IUM behöll betydande självständighet och 
kontrollmakt. 
   En signifikant skillnad mellan 2005 års beslut och de två föregående är att 
rollen som idéentreprenör jämnats ut mellan UD och Sida. Då nya politiska mål 
införts för den svenska biståndsförvaltningen (PGU), samt att krav på 
omorganisation ställdes på hela RK, låg det nu i båda aktörers intresse att fullfölja 
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integrationen i fält. Till följd av att en kontinuerlig dialog inletts mellan UD och 
Sida i samband med upprättande och revidering av 1993 års samarbetsavtal kom 
således 2005 års förslag till fortsatt integration att lanseras som en gemensam idé.  
 
 

5.2 Varför har implementeringsprocessen tagit så lång tid? 
 
Att införandet av en integrerad fältrepresentation för UD och Sida tagit över 
trettio år, trots riksdagsbeslut 1973 och 1993, kan förklaras med att de faktorer 
som haft betydande påverkan på implementeringsprocessen i större utsträckning 
fungerat motverkande snarare än gynnande förändring. 
   Generellt sett underlättades implementeringen av att utrikesrepresentationen i 
hög grad hade tillgång till nödvändiga resurser för att verkställa respektive beslut. 
I specifika fall där integrationen låg i berörda individers intresse och där 
relationerna dem emellan var god hjälptes även den praktiska implementeringen. 
   Till viss del har införandet av IUM fördröjts av rent praktiska skäl. Särskilt 
1973 då det exempelvis rådde en tydlig brist på uppföljningsarbete vilket ledde 
till att integrationen avstannade. Ytterligare en försvårande faktor i verkställandet, 
både 1973 och 1993, var den otydlighet som präglade besluten. För att uppnå 
enighet på central nivå utformades besluten som breda kompromisser, 
överlåtande tolkandet av instruktionerna till de lokala verkställande aktörerna. De 
initiala intressemotsättningarna kvarstod dock och blev i vissa fall svårlösta, 
särskilt då de centrala myndigheterna fortsatte att bedriva separat styrning 
gentemot IUM, utan samråd sinsemellan.  
   Den tyngst vägande orsaken till varför implementeringen dröjt anser jag dock 
vara den grundläggande förvaltningspolitiska problematiken. Den starka 
normativa koppling som båda organisationer innehar till den svenska 
förvaltningsmodellen har gett upphov till en tydlig stigbundenhet i formandet av 
deras ömsesidiga relation. På basis av den svenska förvaltningsmodellen, vilken 
understryker förvaltningens självständighet gentemot RK och departementen, har 
båda parter utvecklat utpräglade organisationskulturer med tydliga prioriteringar 
och värden. Därutöver har parterna utvecklat verksamhetsspecifika arbetsverktyg 
för att på bästa sätt kunna uppfylla sina uppdrag. I synnerhet Sida,  som investerat 
stora resurser, bland annat genom att bygga upp ett eget administrativt system 
samt genom att decentralisera omfattande befogenheter, i sin växande 
fältrepresentation. I och med att integrationsförslaget innebar att myndighet och 
departement, inom ramen för IUM, förväntades samarbeta som en enhet gick det 
emot den svenska förvaltningsmodellens grundprinciper. Följaktligen blev 
reformen uppenbarligen svår att rättfärdiga i kulturellt accepterade värden.     
   Processen med att ersätta organisationernas separata arbetsrutiner samt 
personalens olikartade kulturer med nya, gemensamma former och värderingar 
har tagit tid. I brist på tydlig styrning och uppföljning kom istället 
integrationsprocessen att i stor utsträckning hamna på en suboptimeringsnivå där 
integration endast genomfördes om det låg i de berörda parternas intresse på lokal 
nivå. 
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5.3 Vilken utveckling kan förväntas? 
 
Satt i ett historiskt perspektiv anser jag att förutsättningarna för den politiska 
implementeringen av 2005 års regeringsbeslut skiljer sig väsentligt jämfört med 
de två föregående riksdagsbesluten. 
   Mest påfallande är den utjämning som skett mellan organisationerna 
beträffande rollen som idéentreprenör. Till detta har det funnits ett flertal 
bidragande faktorer; för det första har expansionen av Sidas verksamhet föranlett 
ett behov hos myndigheten att koncentrera sina resurser på 
utvecklingssamarbetet, vilket möjliggörs i högre grad genom att samarbeta 
administrativt med UD. För det andra har ett växande politiskt tryck att 
effektivisera och integrera verksamheten ifrån externa aktörer ökat incitamenten 
till samarbete inom organisationsfältet. Idag är det således tydligare att det ligger 
i båda parters intressen att fullfölja integrationen.  
   Det faktum att båda parter nu anser att en fullföljd integration i fält utgör den 
bästa tillgängliga lösningen för att bemöta identifierade problem tolkar jag som 
en yttring för att integrationsprocessens instrumentella värden har kommit att 
värderas högre än tidigare. De vinster som kan göras genom fullföljd integration 
överstiger nu betydelsen av det motstånd som befintliga institutioner utgör, 
särskilt i form av differentierade kulturer grundlagda utifrån den svenska 
förvaltningsmodellens principer. De krafter som verkat för ett upprätthållande av 
status quo har således försvagats. 
   Denna utveckling hävdar jag kommer ha betydande påverkan för den fortsatta 
implementeringen av integrationsbeslutet. Då ett större fokus läggs på de 
gemensamma vinster som kan uppnås genom en djupare integration kan vi 
förvänta oss att den samfällda viljan till att genomföra beslutet är större. En ökad 
vilja till förändring medför i sin tur en ökad sannolikhet att aktörerna kommer 
vara villiga att kompromissa även gällande förändringar av formella institutioner, 
trots att betydande investeringar gjorts i dessa rådande förhållanden. Om 
aktörerna således öppnar för möjligheten till institutionell anpassning kan vi 
vidare anta att utsikterna till att genomföra förenklingar i arbetsrutinerna också 
ökar vilket på så viss gynnar en tydligare styrning. Med en mer precis styrning är 
det slutligen rimligt att anta att koordineringsproblematiken minskas, då 
uppslutning runt gemensamma värden blir möjlig. Sammanfattningsvis anser jag 
därmed att sannolikheten för en effektiv implementering av 2005 års 
regeringsbeslut, jämfört med tidigare beslutstillfällen 1973 och 1993, har ökat i 
väsentlig utsträckning. 
   Det bör dock betonas att fundamentet för utrikesrepresentationens organisation, 
nämligen den svenska förvaltningsmodellen, förblivit oförändrad medförande att 
en viss grad av motstånd ännu kvarstår. Hur snabbt 2005 års beslut kan införas 
praktiskt bestäms därmed fortfarande av hur snabbt lösningar kan framtas som är 
acceptabla för båda parter, givet deras grundläggande värderingar. 
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Bilaga 1 Tidslinje 
 
 
 

1960 1970 1980 1990 2000 2010

1965 1975 1985 1995 2005

1965: SIDA bildas & CAO införs.

1969: Biståndskontor (DCO) 
införs. 

1973: Det första riksdagsbeslutet 
om integration  av 
utlandsmyndigheterna fattas den 18 
maj. 

1993: Det andra 
regeringsbeslutet att 
fullfölja integrationen vid 
IUM fattas den 19 maj. 
Sida bemyndigas i 
november att avveckla 16 
biståndskontor. 

2005: Det 
tredje 
regerings-
beslutet att 
fullfölja 
integrationen 
vid IUM fattas. 

1995: Det nya Sida bildas.

1970: UD:s U-avdelning bildas.

1962: Nämnden för 
internationellt Bistånd 
(NIB) bildas. 

1997: UD:s 
administrativa delar 
organiseras om. 
Myndigheten 
Regeringskansliet, 
(RK) bildas. 

1975 – 1979: ”Svamparna” växer 
fram. IMPOD, SAREC, BITS, 
Swedfund, SwedeCorp och 
Sandö u-centrum. 

2007:  
Integrationen 
vid samtliga 
utlands-
myndigheter 
bör vara 
slutförd. 
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Bilaga 2 Sveriges förvaltningsmodell 
 
 
 
 
 
Sverige har genom sitt historiska arv en säregen förvaltningspolitisk modell, vars 
kärna ”består av tre egenskaper eller särdrag: dualismen, öppenheten  och 
korporatismen” (Premfors et. al. 2003, s.49). Mest karaktäristisk, och för detta 
fall avgörande, är principen om dualism, vilken kan sammanfattas som 
”regeringsformens bestämmelse om myndigheternas självständighet […] samt i 
kravet på kollektivt agerande av regeringen, det vill säga i förbudet mot 
ministerstyre” (Wockelberg 2003, s.17). Denna delning av den exekutiva makten 
har resulterat i att Regeringskansliet är förhållandevis litet då arbete med 
beredande och verkställande uppgifter i stor utsträckning utförs av stora 
”organisatoriskt fristående myndigheter och kommittéer med betydande 
självständighet” (Premfors et. al. 2003, s. 84,144).  
   År 1997 sammanfördes tio departement till ett sammanhållet regeringskansli 
(RiR 2004:10, s.119). Uppgifterna för departementen består huvudsakligen i att 
bereda förvaltningsärenden å regeringens vägnar, hantera styrningen av 
”underliggande organ som producerar beslutsunderlag för kansliet”, samt bistå 
regeringen i frågor om ”information och rådgivning” (Premfors et. al. 2003, 
s.146f). Från denna modell avviker dock UD väsentligt då UD, på grund utav att 
utlandsmyndigheterna är inordnade i departementet, även utför en rad uppgifter 
vilka vanligtvis utförs av förvaltningsmyndigheter (Premfors et. al. 2003, s.150). 
   De statliga förvaltningsmyndigheterna, exempelvis Sida, är som sagt fristående 
ifrån RK, både formellt och organisatoriskt, samt lyder under regeringen och styrs 
av regeringsbeslut. Myndighetens arbete leds av en opolitisk ämbetsman, en så 
kallad verkschef, som antigen själv innehar det fulla ansvaret för myndighetens 
verksamhet eller delar detta ansvar med en styrelse (Premfors et. al. 2003, s.244). 
   Begreppet ”utrikesförvaltningen” är en samlande beteckning, avseende UD 
samt hela den svenska utrikesrepresentationen (RiR 2004:10, s.120). I egenskap 
av departement beskrivs UD i stycket ovan. Den svenska utrikesrepresentationen, 
exempelvis ambassader och konsulat, har dock en mer svårdefinierad 
förvaltningspolitisk ställning. Å ena sidan betraktas ambassaderna ”som 
geografiskt utlokaliserade delar av UD och har utrikesministern som chef” (RiR 
2004:10, s. 118f). Därmed är utlandsmyndigheterna administrativt underställda 
RK och utrikesministern har rätt att fatta beslut i administrativa frågor rörande 
utrikesrepresentationen (Ibid.).21 För utrikesförvaltningen saknas således ett 
förbud mot ministerstyre då utrikesministern ikläder sig både rollen som 
departementschef och chef för utrikesförvaltningens myndigheter (Wockelberg 
2003, s.22). Å andra sidan så betraktas ambassadernas som egna 

                                                 
21 Utlandsmyndigheterna lyder under förordning 1996:1515 med instruktionen för 
Regeringskansliet, samt kompletterande förordning 1992:247 med instruktion för 
utrikesrepresentationen (RiR 2004:10, s.119). 
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förvaltningsmyndigheter då de ”handlägger andra statliga myndigheters 
utlandsärenden”, vilket således sker under styrning av den egna 
myndighetschefen, det vill säga ambassadören eller en chargé d’affaires (RiR 
2004:10, s.118). Sammanfattat kan således utrikesförvaltningens huvudsakliga 
uppdrag beskrivas i tre kategorier: ”Att utarbeta beslutsunderlag till den politiska 
nivån, de tre närmaste berörda ministrarna och regeringen som helhet, att styra 
berörda myndigheter och att administrera sig själv som myndighet” (RiR 
2004:10, s.120). 
   Sida är under regeringen den förvaltningsmyndighet som bär ansvaret för det 
svenska bilaterala utvecklingssamarbetet (RiR 2004:10, s.34). Den svenska 
statens samlade biståndsarbete har dock under en längre tid hanterats via ett 
flertal olika kanaler och aktörer. Värda att uppmärksammas är de mindre 
förvaltningsmyndigheter och det bolag (i vardagstal även kallade ”svamparna”) 
som främst under 1970-talet bildades och fick i uppdrag att hantera specialiserade 
delar av biståndsverksamheten. Dessa var Beredningen för internationellt 
tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS), Styrelsen för u-lands forskning (SAREC), 
Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SwedeCorp), Importkontoret för 
u-landsprodukter (IMPOD), Swedfund International AB samt Sandö U-centrum 
(SOU 1994:19, s.15, Johansson 1997, s.211). 
   Knuten till regeringen genom UD styrs Sidas verksamhet framförallt genom 
allmänna och långsiktiga förordningar samt regeringens årliga regleringsbrev. 
Regleringsbrevet anger de finansiella anslagen, regeringens mål för anslagen och 
föreskrifter angående myndighetens återrapportering till regeringen. Slutligen har 
regeringen även styrningsmöjligheter genom att utge särskilda skrivelser samt 
genom sina beslut rörande land- och regionstrategier (SaS, s.18). Specifikt är det 
Sidas generaldirektör som beslutar om fördelningen av de finansiella anslagen till 
länder och regioner (Statskontoret 2005, s.56). 
   Sidas organisation präglas starkt av decentralisering och är en tydligt 
fältinriktad organisation. ”Sidas fältorganisation spelar en allt viktigare roll” och 
den ”bedrivs vid Sveriges utlandsmyndigheter/beskickningar i samarbete med 
Utrikesdepartementet” (SaS, s.21). Sida har instruktionsrätt gentemot 
ambassaderna i ärenden rörande utvecklingssamarbete (för definition se 2.4) och 
har rätt att placera sin personal vid ambassaderna där de formellt ingår i 
beskickningen med rapporteringsplikt gentemot ambassadören (Ibid.). 
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Bilaga 3 Utrikesrepresentationen 
 
 
 
 
 
Formerna för den svenska utrikesrepresentationen har traditionellt sett innehållit 
följande tre modeller (UD – Sida:b, s.8): 
 

• Beskickningar som leds av ambassadör 
 

• Beskickning som leds av chargé d’affaires 
 

• Konsulat 
 
De svenska beskickningarna kan sedermera fördelas i fyra huvudkategorier 
beroende på vilken huvudman som innehar det administrativa ansvaret för 
verksamheten (UD:a, s.7): 
 

1. Ambassad med både UD- och Sidapersonal, Sidas administrativa system. 
 

2. Ambassad med i huvudsak Sida-personal, Sidas administrativa system 
(”omvandlade ambassader”). 

 
3. Ambassad med viss Sida-personal, UD:s administrativa system. 

 
4. Ambassad med enbart UD-personal, viss Sida verksamhet, UD:s 

administrativa system. 
 
Till den första kategorin hör de utlandsmyndigheter där Sida, fram till 1994, hade 
biståndskontor. Vid dessa ambassader har både UD och Sida utsänd personal, 
medan det administrativa ansvaret vilar på Sida till följd av att 
utvecklingssamarbetet utgör en betydande del av beskickningarnas verksamhet. 
  Den andra gruppen av beskickningar omnämns med begreppet ”omvandlade 
ambassader” och denna organisationsform växte framförallt fram som ett resultat 
av rationaliseringsbehov (RiR 2004:10, s.132). ”Istället för att stänga dessa 
ambassader av besparingsskäl förändrades de till omvandlade ambassader” 
(Ibid.). Verksamheten vid dessa ambassader ”domineras av utvecklingsfrågor” 
och därmed vilar det administrativa ansvaret för ambassaden på Sida (Ibid.). Vid 
dessa ambassader har dock ”UD-personalen i huvudsak dragits bort” och ansvaret 
för arbetsuppgifter vilka normalt sett utförs av UD överlämnades åt kvarvarande 
Sidapersonal (UD:a, s.7). Därmed delar UD och Sida på den totala kostanden för 
verksamheten och ”[f]ördelningen görs i proportion till uppskattad arbetsvolym” 
(Ibid.). Då otydligheten i den svenska representationen utomlands ansetts 
problematisk framfördes inför riksdagsbeslutet 2005 att dessa ambassader skulle 
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”återvandlas till det som de en gång var” med både UD och Sidapersonal 
verksamma vid myndigheten (UD – Sida:b, s.9). I maj 2005 biföll regeringen 
detta förslag. 
   De resterande två kategorierna innefattar ambassader som helt administreras av 
UD, då dessa antigen har ett mindre antal Sidapersonal eller enbart UD-personal. 
Då utvecklingsfrågor bedrivs i viss begränsad utrsträckning bekostas detta av UD 
(UD:a, s.8). 
   Ett särfall bland modellerna för svensk representation i utlandet är formen med 
”sektionskontor” (RiR 2004:10, s.131). Denna form av representation innebär att 
man ”upprättar svensk närvaro i ett land genom sidoackreditering till en svensk 
ambassad i ett annat land” (Ibid.). Sektionskontoren som modell är främst ett 
resultat av Sidas växande behov av tillfällig utrikesrepresentation i länder där 
Sverige sedan innan inte har någon officiell representation. Kontoren har i 
huvudsak utvecklingssamarbete som uppgift och administreras därför av Sida 
(UD:a, s.8). I vissa fall kompletteras dock sektionskontorens uppgifter med 
ytterligare verksamhetsområden, men ”[i] den mån som UD åsamkar 
sektionskontoren kostnader, faktureras departementet den faktiska konstanden” 
(Ibid.). Även detta omvärderades i början av 2000-talet och i sin utredning 
föreslog Bergman och Ekman att formerna skulle renodlas:  
 

Sektionskontor vars verksamhet successivt breddats […] föreslår vi inrättas som 
ambassader […] under ledning av en ambassadör (2004, s.9).  
 
De sektionskontor, som i huvudsak har utvecklingssamarbete som uppgift med 
där UD finner behov att placera någon eller några tjänstemän […] föreslås 
inrättas som beskickning som leds av chargé d’affaires. Slutligen föreslår vi att 
begreppet sektionskontor enbart används i de fall närvaron begränsas till 
utvecklingssamarbete (Ibid.). 
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Bilaga 4 Intervjuguide 
 
 
 
 
 
Tema 1: Samlande frågor Beslutsprocessen 1973, 1993, 2005 
 

• Initiativtagare till idén: varifrån kom idén? Politisk, inom 
organisationsfältet för utrikesförvaltningen? 

 
• Idéentreprenörer: vilka drev idén? (Lika eller olika) 

 
• Motiveringar: (Lika eller olika) 

 
- Värderingar 

 
- Intressen 

 
- Social auktorisering (hur stort värde har det i att följa den 

internationella utvecklingen för organiseringen av 
utrikesförvaltningen?) 

 
• Särskilda förutsättningar? (Lika eller olika) 

 
- Strukturella element? 

 
• Föregicks det politiska beslutet av några förhandlingar eller diskussioner? 

I vilka forum?  
 

• Fanns det motstånd till förslaget: 
 

- Vilka aktörer? (På UD / Sida centralt, IUM lokalt?)  
 
- Påverkansmöjligheter? 
 
- Konsekvenser? 

 
 
Tema 2: Samlade frågor Implementeringsprocessen 1973, 1993, 2005 
 

• Hur presenterades integrationsreformen för de verkställande aktörerna? 
 
• Hur mottogs idén av de verkställande aktörerna? 
 
• Vilka faktorer gynnade en effektiv implementering? 

 
• Vilka faktorer motverkade en effektiv implementering?  
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- Hur kom detta till uttryck?  
 
- Aktörer (UD / Sida centralt, IUM lokalt) 
 
- Strukturer 

 
• Kan situationen beskrivas som en plus- minussituation? Fanns det vinnare 

och förlorare?  
 

- I vilka aspekter kan detta förstås? 
 

• Har den förlorande sidan drivit någon linje för att återfå tidigare status? 
 
 
Tema 3: Komparativa aspekter 
 

• Kan besluten 1973, 1993 och 2005 ses som en kedja, eller bör de förstås 
som separata händelser? 

 
• Enligt det  material som jag tagit del av har det aldrig funnits några 

alternativa koncept till integrationsreformen. Är detta en rättvisande bild? 
Vad beror detta på? 

 
• Har integrationen av utlandsmyndigheterna ansetts vara en angelägen 

fråga att arbeta med? 
 

- Om ja/nej, varför? 
 

• Hur bör utvecklingen av utrikesförvaltningen förstås: som gradvis 
förändring eller som enskilda språng? 
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Bilaga 5 Integrationsreformens veto points 
 
 
 
 
 
Pierson framhåller att politiska institutioner ofta är mycket svåra att förändra. För 
att uppnå politisk stabilitet och förutsägbarhet antas ”a system of ‘nested rules’, 
with rules at each successive level in the hierarchy being increasingly costly to 
change” (Goodin i Pierson 2004, s.144). För att förändra formaliserade 
institutioner krävs således oftast att politiska beslut fattas genom 
röstningsförfarande, ofta med stora majoriteter, vid olika punkter längs den 
hierarkiska kedjan. Dessa beslutstillfällen benämner Pierson ”veto points” eller 
vetopunkter (2004, s.144). 
   Reformförslaget att integrera Sida och UD:s utlandsmyndigheter 1973 och 1993 
föranledde behandling av ärendet vid tre huvudsakliga vetopunkter. Den första 
tröskeln i beslutandekedjan inträffade då den sittande regeringen vid respektive 
tillfälle bestämde att lägga fram förslaget som proposition inför riksdagen22, vilket 
skedde på basis av erhållna utredningsbetänkanden och remisser. Då 
propositionerna lämnats över från regering till riksdag följde nästa vetopunkt då 
förarbetet med reformförslaget fortsatte inom ramarna för utrikesutskottets 
beredningsarbete23. Slutligen, som sista led, passerade integrationsförslaget den 
tredje vetopunkten i och med att riksdagen fattar beslut i enlighet med 
majoritetsprincipen.  
   Då det förslag som presenterades 2005 endast föreslog att 1993 års 
riksdagsbeslut skulle fullföljas och därmed inte föranledde några förändringar i 
det befintliga ramverket blev beslutskedjan kortare. År 2005 begränsades antalet 
vetopunkter således till en, nämligen som regeringsbeslut. 

 

                                                 
22 Se proposition 1973:1 respektive proposition 1992/93:244. 
23 Se Utrikesutskottets betänkande 1973:UU3 respektive Utrikesutskottets betänkande 
1992/93:UU26. 


