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Abstract 
 

 
 
 

In the present case, the conception of policy hitchhiking gets evaluated in terms of 
its implications for democracy. This task is executed through the accomplishment 
of a case study of the use of social- and environmental clauses in the Swedish 
competitive tendering. 
     A useful definition of policy hitchhiking, including different types of actors, is 
created.  
     Through the defining of democracy and policy hitchhiking, the author comes to 
the conclusion that policy hitchhiking in some respects does meet democracy 
values. 
     The thesis’ result can in some sense be regarded as a contribution to the pursuit 
of knowledge of how power is distributed in the society and how the current 
distribution can be explained and understood.    
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1 Inledning 
 

 
 
 
 
Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor om året, 
vilket innebär att även små förändringar i utformningen eller implementerandet av 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), får stora samhällsekonomiska 
konsekvenser. LOU påbjuder att grunden för offentlig upphandling skall präglas 
av affärsmässighet och att inga ovidkommande hänsyn skall tas.  
     Den formaliserade affärsmässighet som LOU utgör naggas dock i kanten 
genom att även andra syften tillgodoses med hjälp av samma lag. Exempel på 
detta är de sociala krav och miljökrav som vissa upphandlande enheter ställer på 
leverantörer.  
     Juridiskt sett har upphandlande enheter rätt att, beroende på den upphandlade 
produktens art, ställa krav av social- eller miljömässig karaktär, men vilka blir de 
politiska implikationerna av att använda en policy, framtagen i ett visst syfte, till 
att parallellt realisera ett helt annat syfte?  
     I den danska tidsskriften Stads- og Havneingenioren introducerades i 
decembernumret år 2003 ett nytt begrepp: Policy hitchhiking. Artikeln berörde 
olika handlingsalternativ som den danska staten hade för att reducera 
koldioxidhalten i luften, och att svårigheterna var stora på grund av frågans 
relativt låga prioritering på dagordningen. Artikelförfattarnas slutsats var att 
aktiva försök att agera inom andra, högre prioriterade, områden, men med 
koldioxidbekämpning som mål med förändringarna, var en möjlig väg framåt. 
     I föreliggande uppsats skall de sociala klausulerna kopplade till den offentliga 
upphandling betraktas som fall av policy hitchhiking.  
 
 
1.1 Frågeställning och syfte  
 
På metanivå ställs i föreliggande uppsats frågan om hur makten är fördelad i 
samhället och hur den aktuella fördelningen kan förklaras och förstås (Lundquist; 
1993). Denna den ultimata statsvetenskapliga utmaningen kan givetvis inte 
besvaras på något fullständigt sätt genom denna studie. Däremot kan studien 
förhoppningsvis bidra till Svaret.  
     På ett mer jordnära plan lyder den övergripande frågeställningen: Vilka 
demokratiska implikationer får nyttjandet av policy hitchhiking?. Då föremålet för 
studien är den offentliga upphandlingen formulerar vi en mer konkretiserad 
frågeställning: Vilka demokratiska implikationer får nyttjandet av sociala 
klausuler i samband med den offentliga upphandlingen?. För att besvara frågorna 
krävs också en definition av demokrati, varför frågan Vad är demokrati? måste 
besvaras. 
     Ovan nämnda frågeställningar implicerar att sociala klausuler är ett fall av 
policy hitchhiking, men kan vi verkligen vara säkra på det? Eftersom policy 
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hitchhiking är ett (såvitt författaren kan förstå) nytt begrepp inom 
statsvetenskapen, krävs en uppspjälkning och definition av begreppet för att det 
ska bli användbart, vilket leder oss till att ställa frågan: Hur kan vi definiera policy 
hitchhiking?. Men vi behöver också, för att kunna koppla samman sociala 
klausuler med det nya begreppet, veta mer om just fenomenet nyttjandet av 
sociala klausuler i den offentliga upphandlingen; följande fråga formuleras 
således: På vilket sätt nyttjas sociala klausuler i den offentliga upphandlingen?.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Figur 1.1: Frågeställningarna och deras plats i sammanhanget.) 

 

 

     Föreliggande uppsats har flera syften. För det första att konstruera ett ramverk 
för användning av begreppet policy hitchhiking samt att sätta in det i ett 
statsvetenskapligt sammanhang för att om möjligt bidra till tydliggörandet av hur 
ansvarsfördelningen mellan beslutsfattare och förvaltning faktiskt ser ut.  
     För det andra är syftet med denna studie att genom en fallstudie av offentlig 
upphandling utforska de demokratiska implikationerna av detta.  
     För det tredje är syftet med uppsatsen att teckna en bild av hur de tjänstemän 
som arbetar med offentlig upphandling resonerar gällande sociala- och 
miljömässiga krav på leverantörer vid offentlig upphandling.  
     Det fjärde och mest övergripande syftet är dock att lämna ett bidrag till den 
kunskap som finns om hur policyprocessen är beskaffad. 
 
 
1.2 Metod 
 
Föreliggande uppsats är en fallstudie. För att undvika att fallstudien blir 
ovetenskaplig och förlorar sin kontext bör forskaren alltid kunna besvara frågan 
Fall av vadå? (Esaiasson m fl; 2004). Svaret på frågan är en viktig del av det vi 
ska komma fram till. Förhoppningsvis blir svaret på frågan Ett fall av policy 
hitchhiking. Säkert är det ännu inte, då vi ännu inte har definierat det nya 
begreppet och gjort det användbart för statsvetenskaplig analys. 
     Det vi vet säkert är att de sociala klausulerna kan ses som ett fall av avvikelse 
från den klassiska liberaldemokratiska uppfattningen om vad förvaltningen gör 
och inte gör.  

Hur kan nyttjandet av sociala 
klausuler i den offentliga upp-
handlingen ses som ett fall av  
policy hitchhiking? 
 
 
 
På vilket sätt       Hur kan vi  
nyttjas sociala       definiera  
klausuler?       policy 

      hitchhiking 

Vilka demokratiska implika- 
tioner får nyttjandet av 
policyhichhiking? 
 
 
 
Vilka demo-          Vad är 
kratiska implika-        demokrati? 
tioner får nyttjandet  
av sociala 
klausuler? 

De sociala 
klausulerna 
kan ses 
som ett 
fall av 
policy 
hitchiking 
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     Det är fråga om ett fall, nämligen "fallet sociala klausuler", detta fall skall 
emellertid studeras utifrån flera olika perspektiv, närmare bestämt flera 
demokrativärden. Anledningen till att flera perspektiv anläggs är avsikten att 
slutsatserna som framkommer i denna studie skall bli så användbara som möjligt.         
     I föreliggande studie kommer en matris för utvärdering av policy hitchhikings 
implikationer för demokratin konstrueras. Matrisen kommer att kunna hantera ett 
flertal olika demokrativärden. Informationen som sedan skall matas in i modellen 
är det empiriska materialet, nämligen exempel på policy hitchhiking inom ramen 
för offentlig upphandling i Sverige.  
     Vid studiet av implementeringsfrågor kan forskaren inta olika perspektiv. I 
teoriavsnittet beskrivs två av de mest vedertagna av dessa, Top-down och Bottom-
up, lite närmare. Denna studie kan ses som ett försök till att använda en syntes av 
perspektiven; utgångspunkten för studien visar på en grundsyn på sakområdet som 
tyder på åsikten att en policys omstöpning under implementeringsprocessen 
mycket väl kan vara problematisk. På så sätt genomförs studien utifrån ett top-
down-perspektiv. Å andra sidan tyder valet av metod, att åtminstone delvis utgå 
från det empiriska materialet för att sedan arbeta sig upp till en teoretisk nivå, 
samt att utgå från outputsidan, alltså policyns slutresultat, på ett visst bottom-up-
tänkande (jmf Hill; 1997, Sannerstedt; 2001).  
     Då demokratiska aspekter skall utredas rör sig forskaren alltid på minerad 
mark; begreppet är ju mer normativt laddat än många andra. Till analysen krävs 
en uppsättning demokrativärden och därför måste frågan Vad är demokrati? 
besvaras i den mån det går. För att göra detta tas hjälp av två forskare som i varsin 
normativ analys utrett bland annat denna fråga. För det första Rune Premfors och 
hans bok Den starka demokratin (2000), i vilken tre demokratisyner presenteras. 
För det andra Lennart Lundquist, genom boken Demokratins väktare (1998).  
     Även om Premfors och Lundquist i sina respektive böcker genomför normativa 
studier, i det att Premfors pläderar för den starka demokratin (2000; sid 7) och 
Lundquist mot ekonomismen (1998; sid 9ff), lämpar sig deras respektive 
skiktningar av frågan väl för detta sammanhang av det skälet att redogörelserna 
även för jämförelseperspektiven kan anses vara sakliga. För analysen relevanta 
demokrativärden kommer vaskas fram i teoriavsnittet. 
 
 
 
 
 
 
                     (Figur 1.2: Användandet av teori.) 
 
     De två huvudrollsinnehavarna i detta drama, de sociala klausulerna i den 
offentliga upphandlingen samt det nya begreppet policy hitchhiking, skall närmare 
beskrivas nedan, för att redan inledningsvis klargöra för läsaren vad uppsatsen 
egentligen handlar om. Detta innebär att vi redan i kapitel ett kommer att besvara 
den tredje av våra frågeställningar, Hur kan vi definiera Policy hitchhiking?. För 
att på ett bra sätt besvara de större frågeställningarna är detta dock nödvändigt; det 

Implementerings-     Utgångspunkter för denna studie 
Teori      Definitionen av policy hitchhiking 
 
Demokratiteori      Skapandet av referensram till analysen 
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verkar naturligt att diskutera begreppets betydelse på ett tidigt stadium i studien, 
då en stor del av uppsatsen ju bygger på detta.  
     Modellen för utvärdering kan således presenteras. Vertikalt finner vi policy 
hitchhiking och horisontellt olika demokrativärden, som väljs senare i uppsatsen. 
 
 

  Demokrativärden  

 x y z 

Policy hitchhiking    

                        (Figur 1.3: Modell för utvärdering av policy hitchhikings implikationer för demokratin.) 

 
  
     Föreliggande studie är en teorikonsumerande studie i det att redan befintlig 
teori och analytiska perspektiv används. Samtidigt är studien teoriutvecklande i 
den meningen att ett nytt begrepp är det som främst fokuseras och det explorativa 
finns inom räckhåll. Studien är ju ett försök att bidra till kunskapen om hur 
policyprocessen egentligen är beskaffad.  (Esaiasson m fl; 2004).    
   
 
1.3 Ett nytt begrepp för ett gammalt fenomen 
 
I den inledningsvis nämnda artikel från 2003 som begreppet policy hitchhiking 
först presenterades uppges följande definition: 
 

"‘Policy hitchhiking’ finder sted, når et lavere prioriteret politikområde haegter sig 
på et h∅jere prioriteret politikområde."  
 
(Flyvbjerg, H∅j, Tholstrup; Stads- og Havneingeni∅ren; vol. 94, nr 12, dec. 2003; s 
36) 

 
  
     En mycket vid definition således, och för att göra begreppet användbart för 
statsvetenskaplig analys krävs en uppspjälkning av dess innebörd. Faktum är att 
en lämpligare formulering är att innebörden nu skall skapas, med tanke på att det 
är nya marker som ska utforskas.  
     Ett begrepp är ett ord som beskriver ett fenomen. Frågan är vilket fenomen vi 
vill beskriva med hjälp av just detta begrepp. I originalversionen ovan beskriver 
begreppet policy hitchhiking fenomenet att en politisk fråga hakar på en annan, 
högre prioriterad, politisk fråga. Bredden i den definitionen är tilltalande i 
sammanhanget, då en stor del av den påverkan av policies som sker inom 
förvaltningen täcks in. Men då grundtemat för denna studie är fördelningen av 
makt, kan vi givetvis inte nöja oss med denna beskrivning; vad som sker är bara 
halva sanningen, lika intressant är frågan om vem som ligger bakom det som sker.  
     Bakom varje händelse eller beslut finns en aktör, det vill säga en individ eller 
ett kollektiv (Lundquist; 1993), och det utgör utgångspunkten för fragmenteringen 
av det nya begreppet. Inom förvaltningen kan följande aktörer sägas kunna 
påverka implementeringen av policy och därmed varje policys slutgiltiga 
utseende: Individuella aktörer, det vill säga tjänstemän inom förvaltningen. 
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Kollektiva aktörer, det vill säga (a) en politisk församling på lägre nivå än den 
som tar det ursprungliga beslutet om en policys genomförande, eller (b) en grupp 
av tjänstemän, exempelvis en statlig myndighet utan formell policy på området 
eller den berörda avdelningen på en viss myndighet. Vi kallar (b) för 
administration. 
     Till detta kommer att varje aktör fattar sina beslut med en skiftande grad av 
rationalitet (jmf Lundquist; 1992).  I den här studien kommer för enkelhetens skull 
dessa rationalitetsalternativ begränsas till två per aktör; antingen agerar aktören 
medvetet eller omedvetet om att dess agerande är att betrakta som policy 
hitchhiking. Resonemanget ovan leder oss till följande uppställning av aktörer 
som kan tänkas använda sig av policy hitchhiking: 
 

 
 Medveten Omedveten 

Politisk församling 1 2 

Administration 3 4 

Individ 5 6 

         (Figur 1.3: De alternativa aktörerna, jmf Lundquist; 1992, s 168) 

                
 

      Uppställningen ger oss sex tänkbara aktörer som har möjlighet att påverka en 
policys slutliga form (jmf Lundquist; 1992, s 168):  
 
(1) Den medvetna politiska församlingen kan exempelvis vara ledamöter i 

kommunfullmäktige som gemensamt och aktivt använder en nationell policy 
för att realisera sin egen agenda. 

(2) Den omedvetna politiska församlingen skulle kunna utgöras av motsvarande 
kollektiva aktör, men som genom en mycket vid policy liftar och därmed 
påverkar utformningen av annan offentlig verksamhet på ett sätt man inte 
planerat för.  

(3) Den medvetna administrationen kan vara en avdelning som, på grund av 
gemensam syn på hur verksamheten i fråga bör skötas, medvetet lägger till 
eller tar bort delar av "originalpolicyn".  

(4) Den omedvetna administrationen kan tänkas uppstå då avdelningen 
(omedvetet) rutiniserar sina beslut, vilket alstrar konsekvenser för policyn 
som skall implementeras. 

(5) Den medvetna individen är tjänsteman på någon nivå, och agerar på samma 
sätt som aktör (3). 

(6) Den omedvetna individen är tjänsteman på någon nivå, och agerar på samma 
sätt som aktör (4). 

 
     Policy hitchhiking innefattar nu all sorts påverkan som kan tänkas uppstå under 
den så kallade implementeringsprocessen. Detta förutsätter att vi betraktar all 
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påverkan som "policy", och någonting ligger ju alltid till grund för ett beslut. Att 
bestämma sig för att dra lott är ju också ett beslut. Vi definierar således begreppet 
som:  
 
Utnyttjande av en policy för att uppnå andra mål än de som policyn åsyftar att 

uppfylla. 

      
     I den ursprungliga, ovan citerade, definitionen nämns dimensionen högre och 
lägre prioriterade sakområden. Detta bortses från i föreliggande definition. 
Oavsett hur vi tolkar högre och lägre så är det en onödig avsmalning av begreppet; 
antingen vill man uppnå ett visst mål eller så vill man det inte. 
     Sammanfattningsvis kan sägas att studien behandlar ett nytt begrepp för ett 
gammalt fenomen, nämligen policyns omstöpning under 
implementeringsprocessen. 
     Definitionen av policy hitchhiking får konsekvenser för utvärderingsmatrisen 
som presenterats ovan. Den nya presenteras nedan. 
 
 

   Demokrativärde  

  x y z 

 Medv. pol. församling    

 Omedv. pol. församling    

Aktörstyp Medv. administration    

 Omedv. administration    

 Medv. individ    

 Omedv. individ    

              (Figur 1.4: Utökad modell för utvärdering av policy hitchhikings implikationer för demokrati) 

 
 
 
1.4 Material 
 
Det empiriska materialet har samlats in genom telefonintervjuer. Fem stycken 
intervjuer genomfördes med upphandlare anställda på olika typer av myndigheter 
i Skåne. Dels ställdes på förhand formulerade frågor och dels fördes ett mer 
informellt samtal med informanterna. En målsättning med intervjuerna var att få 
till stånd en process-spårning, som är en god strategi för den som inte bara är 
intresserad av slutresultatet utan även den kedja av delbeslut som ledde fram till 
slutresultatet (Esaiasson m fl; 2004). 
     Urvalet av de upphandlande enheterna är gjort med en strävan efter att uppnå 
variation avseende verksamhetens natur, storlek och organisation, för att på så sätt 
öka möjligheten att dra generella slutsatser.  
     Risken för intervjuareffekter, det vill säga intervjuarens medvetna eller 
omedvetna påverkan av informanten, är ofrånkomlig vid telefonintervjuer. Dock 
har medvetenhet om denna risk funnits, varigenom riskerna har kunnat reduceras 
(Esaiasson m fal; 2004). 
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1.5 Bakgrund - Utrymme för sociala klausuler i LOU 
 
Den implementeringsprocess som skall studeras är tillämpningen av Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Den policy hitchhiking som skall fokuseras är 
användandet av sociala klausuler i den offentliga upphandlingens slutprodukter, 
nämligen affärskontrakten. I denna studie tillmäts sociala klausuler betydelsen 
antidiskrimineringskrav och miljökrav på levererande företag. 
     Frågan har varit och är aktuell, inte bara i Sverige utan också inom EU. LOU 
är en svensk version av det gällande EU-direktivet på området och lagstiftning 
liknande de svenska finns därför i alla medlemsländer. EG-rätten är därmed den 
institution som ytterst reglerar frågan. Den stora knäckfrågan i sammanhanget är 
hur det i LOU så grundläggande kravet på affärsmässighet skall hanteras och 
därmed huruvida den offentliga upphandlingen skall användas i socialpolitiska 
syften. EG-rätten ger numer utrymme för sociala hänsyn i 
upphandlingsförfarandet. Den svenska lagstiftningen förefaller dock innebära ett 
mindre utrymme än EG-rätten. Betonas bör även att typen av produkt i fråga för 
upphandling spelar roll (Nyström; 2002).  
     Lagstiftningen om offentlig upphandling i Sverige och i EU lämnar detta 
område relativt öppet i meningen att det är upp till upphandlande enhet huruvida 
man vill ta sociala hänsyn. Man måste alltså inte. När så väl sker finns reglering 
för hur och hur mycket som är tillåtet. Beslutsfattarna har alltså i det här fallet 
lämnat ett visst svängrum åt tillämparna.  
     Upphandlarna får givetvis inte gå längre i sitt sociala hänsynstagande än den 
gällande lagstiftningen på respektive område, exempelvis jämställdhetslagen. 
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2 Teori 
 
 
 
 
2.1 Demokrati  
 
För att kunna identifiera policyliftningens implikationer för demokratin, krävs en 
viss systematik, för att undvika en typisk fälla, nämligen den helt sonika 
uppradningen av demokratiska värden som "låter bra". Synen på demokrati är 
avgörande för huruvida tjänstemäns makt är att betrakta som ett större eller 
mindre problem för idén om folkstyre (Bergström; 2001).  
     I föreliggande uppsats används den uppspjälkning av ämnet som Rune 
Premfors presenterar i sin bok Den starka demokratin (2000) tillsammans med 
några av Lennart Lundquists funderingar kring demokrativärden i boken 
Demokratins väktare (1998). Premfors talar om tre typer av demokrati: den tunna, 
den snabba samt den starka demokratin. Översikten nedan säger något om de olika 
synernas implikationer för ett antal demokrativärden. 
 
 

 Tunn demokrati Snabb demokrati Stark demokrati 

Individ/kollektiv Vertikal individualism Horisontell kollektivism Horisontell individualism 

Konflikt/konsensus Konflikt Konflikt Konsensus 

Motiv för demokrati Individens frihet Materiell- och pol. jämlikhet Personlig autonomi 

Preferenshantering Aggregativ Strukturell Integrativ 

Direktdemokr. Inslag Få eller inga Många Många 

Repr. Mandat Obundna Bundna Interaktiva 

Demokratins räckvidd Starkt begränsad Människors objektiva  
intressen avgör 

Personlig autonomi avgör 

 
Figur 2.1: De tre demokratisynerna (Premfors, 2000, sid 35) 

 
 
2.1.1 Den tunna demokratin 
 
Förfäktare av den tunna demokratin står för liberala värden. Individen står i 
centrum och statens viktigaste uppgift är att värna den enskildes frihet från yttre 
krafter. Individens frihet anses sträcka sig så långt som till den punkt där dennes 
frihet påverkar någon annan på ett negativt sätt. 
     Marknadsekonomin är enligt denna demokratisyn en ovärderlig del av 
samhället, och den står framför allt på en viktig hörnsten; den privata 
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äganderätten. Den fria marknaden skall naggas i kanten minimalt, men vissa 
inskränkningar bör göras för att skydda individer från andra individer. Därför 
behövs staten. Makten att bestämma vad och hur staten bör göra skall ges alla 
medborgare genom politisk jämlikhet och ett representativt styrelseskick. Det 
representativa styrelseskicket anses vara överlägset den direkta demokratin på 
grund av bristande kompetens och intresse hos den stora massan, på analogt sätt 
anses den grupp som väljs att representera medborgarna vara kompetenta och 
intresserade av helhetens välgång. Staten innebär i sig en inskränkning i 
medborgarnas frihet och kan därför sägas vara ett nödvändigt ont, men som när 
den fungerar agerar utifrån medborgarnas sammantagna preferenser.   
     Den tunna demokratins syn på byråkrati präglas av den tvetydiga inställningen 
till staten som sådan. En "klassisk" byråkrati av Weberskt snitt är en förutsättning 
för effektiv hantering av det som staten bör göra, dock anses dagens välfärdsstat 
alltför omfattande och mer av företagets kännetecken vore önskvärt enligt den 
tunna demokratisynen. Även effektiviteten skulle öka om ett fåtal experter fick 
sköta statens (relativt begränsade) åtaganden. I den tunna demokratin har 
tjänstemannen stort individuellt svängrum, för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. 
Tron på hierarkien återfinns som en gemensam nämnare i den klassiska byråkratin 
samt företagsvärlden. 
      
 
 
2.1.2 Den snabba demokratin 
 
Om man tar sin utgångspunkt i den tunna demokratin kan sägas att den snabba 
demokratin är dess motsats på de allra flesta sätt. Givetvis har de två synsätten det 
gemensamt att de båda är varianter på ett tema, demokrati, men förutom detta 
faktum är de båda synsätten att betrakta som varandras motpoler.  
     Förespråkaren för den snabba demokratin tror på kollektivet och inte på 
individen som det viktiga i samhället. Klasstänkandet är tydligt; de vanliga 
medborgarna måste hävda sin rätt gentemot eliten i samhället, som gör allt för att 
konservera de privilegier som den skaffat sig genom utnyttjandet av de vanliga 
medborgarna. 
     Den representativa demokratin anses vara någonting nödvändigt ont, av den 
anledningen att de utvalda lätt tappar kontakten med de vanliga medborgarnas 
önskningar och vilja. I största möjliga mån skall direkt demokrati tillämpas. Den 
som utför ett politiskt uppdrag skall kunna avsättas under löpande mandatperiod; 
ansvarsutkrävande är väsentligt i den snabba demokratin. Tjänstemannens 
begränsade svängrum har dock fler skäl; Effektiviteten är inte intressant i den 
snabba demokratin; tjänstemännens kompetens utgörs av den vanliga 
medborgarens sunda förnuft, dessutom kan effektivitet aldrig prioriteras högre än 
de snabba demokratiska värdena, det vill säga maximerandet av det medborgerliga 
deltagandet. Risken för att tjänstemannens uppfattningar om hur staten bör skötas 
tids nog kan komma att skilja sig från beslutsfattarnas, alltså folkets, 
uppfattningar, undviks just genom det begränsade professionella svängrum som 
tjänstemannen tilldelas. 
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2.1.3 Den starka demokratin 
 
Den starka demokratins förespråkare tar fasta på delar av både den tunna och den 
snabba demokratisynens grundläggande värden. Något som dock skiljer den 
starka demokratin från de övriga två är synen på människans erhållande av 
värderingar och målsättningar; den tunna utgår från människans värden som i 
grunden egoistiska och den snabba demokratins förkämpar menar att 
klasskampen, kollektivismen är varje vanlig medborgares utgångspunkt. Det rör 
sig med andra ord om extern givna värderingar. Den starka demokratin bygger på 
att varje individ skapar sina mål och önskningar genom samspelet med andra 
individer i de sociala processer som ständigt pågår. Detta präglar också den 
praktiska politiska vardagen i den starka demokratin; till skillnad från de övriga 
demokratisynerna, som ser politiken som en arena för kamp och konflikt, skall 
den starka demokratin sträva efter konsensus och söka tillfredställa 
"allmänintresset".  
     I den starka demokratin skall liksom i den tunna frihet vara ett viktigt mål, men 
med en viktig skillnad; medan den tunna demokratisynen förordar frihet från 
hinder i individens väg, förordar den starka demokratisynen dessutom friheten till 
möjligheter. Det talas om negativ respektive positiv frihet och i den starka 
demokratin skall det bästa från dessa värden förenas. 
     "Den personliga autonomin" är den starka demokratins viktigaste grund, vilket 
får en aning paradoxala konsekvenser; då positiva friheter måste skyddas lika 
mycket som negativa blir staten tvunget så stor att den kan prägla den största 
delen av samhället, annars skulle åtgärder bli verkningslösa. Den negativa friheten 
måste dock värnas i samma utsträckning vilket innebär en stat som inte får växa 
sig för stark och därmed utgöra eller framkalla ett alltför stort hinder i individens 
liv. 
     Strävan efter materiell jämlikhet utgör en likhet med den snabba demokratin, 
men vägen dit går genom interaktion snarare än genom konflikt. En annan likhet 
med den snabb demokrati är de direktdemokratiska idealen. 
     Den starka demokratisynen förordar en byråkrati som har sin grund i Webers 
idealtyp, men framhåller samtidigt ett stort problem med denna, nämligen 
byråkratins kunskapsövertag gentemot medborgaren, vilket i sig utgör ett 
demokratiskt underskott. Även på detta område konstitueras den starka 
demokratinsynen av delar av den tunna respektive snabba demokratin. 
 
 
2.1.4 Lundquists demokrativärden 
 
I boken Demokratins väktare (1998; kap 3) diskuterar Lundquist demokratiska 
värden med utgångspunkt i vad demokrati bör vara, och inleder sitt resonemang 
genom att räkna upp ett antal minsta gemensamma nämnare för västerländska 
demokratier, däribland institutioner som yttrandefrihet, rösträtt, 
organisationsfrihet och fria och rättvisa val. Basala punkter kan tyckas, men 
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nödvändiga för att ett samhälle skall kunna kallas en demokrati. Som diskuteras 
ovan kan dock demokrati anses vara mer än så, vilket Lundquist gör. Han menar 
att punkter av det slag som just nämndes är tillräckligt endast för den liberala 
ledardemokratin, det vill säga den demokratisyn vi känner som den tunna 
demokratin. Tycker man att förverkligandet av individernas utvecklingspotential 
är demokratins stora uppgift måste, enligt Lundquist, många fler villkor uppfyllas; 
en demokrati måste byggas på medborgares kunskaper, fattningsförmåga, 
skicklighet och moraliska integritet. Därför måste människor få tillräcklig 
självstyrande förmåga. 
     Lundquist diskuterar fem olika egenskapsdimensioner som var och en för sig 
innebär en skiljelinje mellan olika demokratisyner. 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Figur 2.2: Några skiljelinjer inom demokratiteorin; Lundquist, 1998, s.80) 

 
     Den första dimensionen berör skiljelinjen mellan procedurer och 
beslutssubstans. Frågan är huruvida demokratin bör definieras efter en viss 
procedur, det vill säga att det faktiska innehållet i ett politiskt beslut är 
underordnat formerna för beslutsfattandet, eller vice versa. 
     Den andra skiljelinjen går mellan rättigheter och folkmakt. Förespråkare av det 
förra prioriterar att medborgarnas rättigheter skyddas, förespråkare av det senare 
att majoriteten kan fatta vilket beslut som helst. 
     Den tredje motsättningen står mellan beslutsförmåga och individutveckling. 
Med beslutsförmåga avses det demokratiska systemets stabilitet och förmåga att 
åstadkomma beslut. Individutveckling och självförverkligande kan ses som 
beslutsförmågans motsats på grund av att den ena kan innehålla tvångselement 
och den andra är helt självpåtagen. Prioriterar man beslutsförmåga högst så tror 
man på att medborgare, exempelvis i egenskap av bärare av en viss kultur, har en 
sorts gemensam identitet och att detta legitimerar vissa inskränkningar i rätten till 
individuell utveckling. Vice versa gäller förstås. Det går också att se 
beslutsförmåga som en förutsättning för att medborgarna skall få chans på 
individuell utveckling. Staten skulle kunna hjälpa till 
     Lundquists fjärde egenskapsdimension, elitkonkurrens - massdeltagande, berör 
frågan om huruvida medborgares aktiva medverkan eller konkurrens eliter 
emellan som skall prägla det politiska beslutsfattandet. Här kan paralleller dras till 
begrepp som ledardemokrati respektive deltagardemokrati samt representativ 
respektive direkt demokrati. 
     Den femte och sista dimensionen handlar om demokratins omfattning och 
innehåll. Frågan gäller här den offentliga sektorns storlek. Uppfattningarna som 
står emot varandra är dels den där omfattande offentlig verksamhet ses som en 

         procedurer - beslutssubstans 
                      rättigheter - folkmakt 
               beslutsförmåga - individutveckling 
                elitkonkurrens - massdeltagande 
        få sakområden med - många sakområden 

visst innehåll              med visst innehåll 



 15

demokratiseringsåtgärd, och dels de som menar att ekonomiska värden, så som 
effektivitet, är viktigare utifrån ett demokratihänseende.  
 
 
2.1.5 Demokrativärden som skall användas i analysen 
 
De demokrativärden som skall användas i analysen kan nu väljas. Vad som 
eftersträvas är att så många som möjligt av Premfors respektive Lundquists 
demokrativärden skall fångas in för att på så sätt få en bredd i 
demokratibegreppet. Samtidigt vill vi sammanfatta dessa för att få stringens i 
analysen. Lösningen blir formulerandet av fem "paraplyvärden", innefattande, och 
egentligen konstituerade av, ett antal delvärden. 
      
(1) Deltagande, innefattande följande delvärden: folkmakt, 

ansvarsutkrävande, procedur, risk för att tjänstemän blir 
verklighetsfrånvända, medborgarnas sunda förnuft och verklighetskontakt. 

(2) Representativitet, innefattande följande delvärden: substans, effektivitet, 
tjänstemäns kompetens, stabila mandat för representanter ger arbetsro. 

(3) Frihet till, innefattande följande delvärden: stor offentlig sektor, materiell 
jämlikhet, rättigheter. 

(4) Frihet från, innefattande följande delvärden: staten bör skydda individer, 
liten offentlig sektor, äganderätten, minimum av hinder i individens liv. 

(5) Autonomi, innefattande följande delvärden: interaktion, allmänintresse, 
konsensus, individutveckling. 

 

 

     En brasklapp måste dock lämnas angående det femte paraplyvärdet, autonomi; 
det kan bli svårt att integrera i analysen på grund av dess helhetsprägel. Risken är 
att ett sakområde inte räcker till. 
     Vi har nu slutfört denna deluppgift som inneburit ett försök till sammanfattning 
av Premfors respektive Lundquists demokrativärden och har nu en god 
demokratiteoretisk grund att stå på inför analysen längre fram i uppsatsen.  
 
 
2.2 Perspektiv för studiet av policyimplementering 
 
Varje forskare bör kunna sätta sitt in sitt eget arbete i ett större sammanhang. 
Nedan sägs något om teorier för studiet av policyprocessen. Som nämnts ovan kan 
denna uppsats sälla sig till skaran av studier som kan ses som en blandning av två 
av de viktigaste perspektiven inom implementeringsforskning. 
     I den litteratur som finns på området för forskning kring policyprocessen kan 
vissa ständigt återkommande diskurser identifieras. Dessa diskurser berör allt som 
oftast hur studiet av policyprocessen bör bedrivas. Två synvinklar är särskilt 
vanligt förekommande. Dessa kallas för Top-down och Bottom-up och nämns 
antingen explicit (jmf Hill; 1997 och Sannerstedt; 2001) eller implicit och visar 
sig då på ett mer subtilt, men ändå tydligt sätt i forskarens sätt att annalkas 
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implementeringsfrågor (jmf Lundquist; 1992 och 1998). De två perspektiven kan 
ses som två olika strategier för hur forskning bör bedrivas metodmässigt, vari den 
ena tar sin utgångspunkt i det politiska beslutet och det andra i den konkreta 
verksamheten (Sannerstedt; 2001). 
     Policyprocessen brukar delas in i följande mindre fraktioner: Initiering, 
beredning, beslutsfattande, implementering samt efterkontroll (Lundquist; 1992). I 
föreliggande uppsats kommer framförallt implementering fokuseras.  
 
 
2.2.1 Top-down 
 
Den som studerar implementering med utgångspunkt i ett politiskt beslut (en lag), 
för att sedan ta reda på huruvida reformen omsätts i verklighet på det sätt som 
beslutsfattaren har planerat, kan sägas arbeta utifrån ett så kallat top-down-
perspektiv. Empiriskt verkar det finnas god grund för implementeringsstudier 
genomförda utifrån ett top-down-perspektiv; många är de politiska beslut som 
lovat mycket men i praktiken inte lett till någon förändring över huvud taget (Hill; 
1997). Många studier har genomförts i form utav systematisk felsökning i ett 
lands policyprocess. Härvidlag ställs och, i bästa fall, besvaras frågan om var i 
implementeringskedjan som det gått snett. Dessa studier har gett upphov till ett 
antal olika checklistor, ofta formulerade som råd till beslutsfattarna angående 
vilka villkor som skall vara uppfyllda för att en policyprocess skall gå enligt plan. 
Lundquist menar att dessa villkor är tre till antalet (1987); tillämparen av ett beslut 
skall förstå, kunna samt vilja genomföra den aktuella uppgiften. Mer utförliga 
listor finns givetvis, vilka ofta placerar fokus på frånvaron av externa hinder för 
att en implementering skall bli framgångsrik (jmf Hill; 1997 och Sannerstedt; 
2001). En annan orsak till 'misslyckad' implementering och som ofta nämns i 
litteraturen är typen av policy som studeras. Exempelvis sägs fördelande policies 
vara lättare att implementera än omfördelande policies. Den tillämpande 
organisationens typ och omgivning måste också tas med i beräkningen (Hill; 
1997). 
     Just policyns skiftande och osäkra natur är ett av de främsta argumenten mot 
ett top-down-perspektiv. Ordet implementering måste ju på något sätt kopplas 
samman med ett objekt, nämligen en viss policy. Beroende dels på vad man lägger 
för innebörd i ordet i allmänhet och dels på den aktuella policyns slag, får ordet 
implementering helt olika innebörder (Hill; 1997). En policy kan å ena sidan vara 
antingen en allmänt formulerad åsikt eller värdering eller ett mycket detaljerat 
styrdokument, å den andra sidan kan det röra sig om olika politiska områden med 
vitt skilda implementeringskedjor och implikationer. Kan det då vara riktigt att 
utgå från policyn för att söka skapa universella lagar angående implementering 
som ett isolerat fenomen? Vidare kan beslutsfattares egentliga vilja vara svår att 
uttolka; instruktionerna till implementeraren kan vara vaga och motstridiga av 
olika orsaker. De vanligaste orsakerna härtill är dels att det politiska spelet till stor 
del går ut på att finna kompromisslösningar och att detta kan resultera i oklara 
slutprodukter, dels kan det vara fråga om symboliska beslut, vilket betyder att 
policyn inte ens är avsedd att vara ett styrdokument. Exempel på detta är 
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formuleringar som går ut på att politiken helt enkelt skall förbättras. Policies kan 
vara mycket komplexa, vilket också talar emot betraktandet av dem som den 
rationella utgångspunkten för implementeringsstudier, så tillvida att någon rak 
implementeringskedja inte existerar, vilket exempelvis inträffar om en tillämpare 
får ett direktiv från staten men skall be om finansiering från kommunen, som lika 
gärna kan lägga pengar på annat. Slutligen fattas många beslut i samråd med den 
eller de som skall implementera beslutet, vilket också gör kedjan, eller 
policyprocessens olika faser oklara för betraktaren (Hill; 1997, Sannerstedt; 
2001).   
 
 
2.2.2 Bottom-up 
 
Det ovan beskrivna top-down-perspektivet utgår från beslutsfattarnas avsikter vid 
analyserandet av implementering. Förespråkarna för bottom-up-perspektivet 
menar att tillämparnas handlande är den naturliga utgångspunkten. Dessa vänder 
sig mot tanken att det på något sätt skulle finnas vattentäta skott mellan 
beslutsfattare och implementerare, bland annat på de grunder som beskrivits som 
top-down-perspektivets tillkortakommanden ovan. Man talar om distinktionen 
mellan beslutsprocess och implementeringsprocess. Men tillämparen fattar också 
beslut och står därmed delvis för utformandet av policyn. För att på ett mer 
korrekt sätt täcka in verkligheten myntades begreppet 'backward mapping' - 
baklänges kartläggning - där man utgår från de beslut som individer eller 
organisationer som befinner sig närmast själva problemet gör, för att därefter 
identifiera de regler och strukturer som dessa rör sig inom ramen för, och 
därigenom slutligen identifiera genomförbara policies. Det handlar alltså om att 
konstruera eller rekonstruera en fullständig policyprocess utan att fastna i de 
normativa antagandena om hur policyprocessen bör vara beskaffad (ibid.). Lipsky 
går så långt i sitt bottom-up-perspektiv att han menar (1980) att så kallade 
närbyråkrater är de som faktiskt utformar innehållet i politiken i vissa fall, även 
om politikerna har makten att styra förutsättningarna för verksamheten och 
därigenom har inflytande på situationen (Sannerstedt; 2001). 
     De viktigaste skillnaderna enligt Hill (1997), är för det första synen på 
regelverket kring en viss policy, där top-down-förespråkarna ser detta som 
rigoröst och något att luta sig mot, medan anhängare av bottom-up-perspektivet 
ser på det som någonting flexibelt. För det andra ses policyn i sig som en input i 
processen av de förra och en output av processen av de senare. För det tredje står 
top-down-perspektivet för en syn på ansvarsutkrävande som bygger på hänsyn till 
den juridiska processen medan dess antagonist menar att ansvarsutkrävandet sker 
på en nivå närmare medborgarna då deras vilja skall kombineras med politikers 
krav. Denna sista dimension är nära besläktad med den klassiska diskursen 
angående representativ kontra direkt demokrati. 
     Bottom-up-perspektivets andemening är att man kanske bör ställa sig frågan 
huruvida det egentligen finns någon 'perfekt' policyprocess eller om detta ens vore 
önskvärt. 
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3 Det empiriska materialet 
 
 
 
 
De frågor som ställdes till informanterna syftade till att ta reda på huruvida 
upphandlare införlivar sociala krav i upphandlingsprocessen, vem som i så fall 
initierade denna process, samt hur de sociala klausulerna används i praktiken. 
     Att diskursen angående sociala klausuler knappast var någonting nytt för 
upphandlarna, framgick tydligt. Ett allmänt intryck som erhölls under intervjuerna 
var dock informanternas fokus på det juridiska svängrummet och hur, snarare än 
varför och vem. 
 
 
3.1 Införlivas sociala hänsyn i upphandlingsprocessen? 
 
Av intervjuerna att döma är det ingalunda så att det i varje offentlig upphandling 
förekommer sociala hänsyn. Miljökrav förefaller vara mer vanligt förekommande 
än andra sociala krav av typen antidiskrimineringsklausuler och dylikt. En 
anledning härtill, som nämndes av en av informanterna, är ett prejudicerande fall 
från EG-domstolen angående en upphandling av bussar i Finland.  
     Informanternas meningar gick isär avseende vad som enligt LOU är godtagbart 
socialt hänsynstagande. Någon menade att det i princip var omöjligt att lägga in 
någon som helst social klausul, medan andra uppfattade frågan som relativt 
oproblematisk. Att det spelar roll vad det är för typ av produkt som skall 
upphandlas var de flesta överens om; det är i första hand i upphandlingskontrakt 
av tjänster som det går an att lägga in sociala klausuler. 
     En informant svarade på frågan att sociala klausuler läggs in när så är 
motiverat och relevant. Någon annan svarade "i den mån det går". En tredje sade 
att det på hon och hennes kollegor alltid ställde krav på en jämställdhetsplan, men 
att det i övrigt var beroende på fallet. 
   Allt för explicita krav, som någon sade, är omöjliga på grund av LOU. Kravet 
på affärsmässighet anses otvivelaktigen vara det högst prioriterade målet för den 
som arbetar genom LOU. 
 
 
3.2 Vem initierar processen?  
 
Hur kommer det sig att upphandlare, "i den mån det går", försöker tillämpa 
sociala klausuler av olika slag? Svaren på denna fråga varierar förstås på grund av 
myndigheternas olika karaktär.  
     De flesta informanter uppgav att deras respektive myndighet tillhandahåller 
antingen politiskt eller icke politiskt initierade miljömål för all verksamhet. Ett 
vanligt svar på frågan varför miljöhänsyn tas i beaktande var "för att det är 
myndighetens policy". 
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     Vad gäller andra sociala hänsyn, såsom antidiskrimineringsklausuler, var det 
mer skiftande. Någon uppgav att tjänstemän på den aktuella 
upphandlingsavdelningen hade formulerat ett styrdokument, som utgjorde 
grunden för användandet av sociala klausuler. Antidiskrimineringslagarna kunde 
därigenom tillämpas i den mån LOU tillät detta. 
     En informant berättade att de tidigare nästan aldrig använt sig av sociala 
klausuler, men att de nu, inför en förestående upphandling av städtjänster 
diskuterade frågan internt. Rädslan för att en situation liknande den i media så 
uppmärksammade tvisten vid skolbygget i Vaxholm gjorde att upphandlarna i det 
här fallet skulle försöka närma sig kravet på kollektivavtal för leverantörens 
anställda, i den utsträckning det inom ramen för LOU är möjligt. 
     Andra menade att det var upp till den enskilde upphandlaren huruvida sociala 
hänsyn skulle tas. Formuleringar som "det är sånt man försöker baka in" stärker 
bilden av att många upphandlare besitter en tämligen stor individuell rörelsefrihet. 
En annan upphandlarkommentar som bidrar till bilden var att politiker ofta sätter 
upp riktlinjer för socialt- och miljömässigt hänsynstagande men att dessa ofta är 
mycket vida , och lämnar därmed tjänstemännen rejäl plats för tolkning. Enligt 
samme informant går upphandlaren en balansgång; ena sidan skall han eller hon 
tillmötesgå de politiskt initierade riktlinjerna, å andra sidan måste upphandlingen 
bli genomförbar och även utan sociala klausuler är det många delar som skall ingå 
i en offentlig upphandling.   
 
 
3.3 Praktiskt tillvägagångssätt  
 
Som nämnts tidigare är LOU en översättning av EU-direktiven angående 
upphandling till svensk lagstiftning. Skillnader uppstår naturligtvis, men i grunden 
skall samma lagstiftning gälla i hela EU.  
     De praktiska tillvägagångssätten som framkom genom intervjuerna kan i stora 
drag sägas vara tre till antalet.  
     För det första kan den sociala klausulen formuleras som ett skallkrav. Detta 
innebär att det i den första fasen av den typiska upphandlingen (det finns ett flertal 
olika förfaranden) ställs upp så kallade kvalificeringskriterier för de leverantörer 
som avser lämna anbud.  
     För det andra kan sociala klausuler tillämpas genom att formuleras som 
utvärderingskriterier, det vill säga som ett av de kriterier, vanligen jämte pris och 
kvalitet, som används för att slutgiltigt besluta vilken anbudsgivare som faktiskt 
skall få leverera varan eller tjänsten. 
     För det tredje kan en mjukare metod användas, varigenom en uppgörelse om 
ett kontinuerligt gemensamt arbete sluts. 
     Innehållsmässigt verkar det som att man inom den offentliga upphandlingen 
aldrig går bortom lagarna för miljöhänsyn och antidiskriminering. 
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4 Analys 
 
 
 
 
De samband som nu skall kartläggas är komplexa och det är kanske på sin plats 
med ett understrykande av att även om föreliggande studie gör anspråk på att 
beskriva verkligheten, så blir det till syvende och sist alltid fråga om förenklingar 
av verkligheten. 
     Det som nu skall göras är att sortera in det empiriska materialet i matrisen för 
aktörstyper och därefter utvärdera respektive typs implikationer för de respektive 
demokratisynerna.  
 
 
4.1 Empiriska data tillämpas på aktörstyperna  
 
Det första steget i analysen är att knyta det empiriska materialet till de teoretiska 
aktörstyper som presenterats tidigare i uppsatsen. Genom att gå tillbaka till avsnitt 
3.2 skall idealtyperna identifieras i det empiriska materialet. 
      
 
4.1.1 Den politiska församlingen 
 
Den medvetna politiska församlingen återfinns omedelbart i avsnitt 3.2. 
Exempelvis breda miljöpolicies rörande all verksamhet på en myndighet utgör 
tydliga fall av medveten policy hitchhiking och dyker som sagt upp omgående i 
avsnitt 3.2. I praktiken rör det sig om kommuner, landsting och policies utfärdade 
nationellt riktade till all offentlig verksamhet. I den mån LOU skiljer sig från EG-
direktiven, vilket den förefaller göra (Nyström; 2002), har Riksdagen nationellt 
använt sig av policy hitchhiking. 
     Den omedvetna politiska församlingen har inte kunnat identifieras i det 
empiriska materialet. Antagligen beror detta på det begränsade 
undersökningsområdet samt strategi för insamling av data. 
 
 
4.1.2 Administrationen 
 
Även det som i denna studie kallas för den medvetna administrationen finns 
representerat i det empiriska materialet; icke politiskt initierade miljömål nämns. 
Att ett speciellt styrdokument angående sociala klausuler formulerats av och för 
en enskild upphandlingsavdelning är också ett tecken på att den medvetna 
administrationen inte bara är en teoretisk konstruktion. 
     Den omvittnade situationen där en upphandlingsavdelning diskuterade 
införandet av sociala klausuler för att undvika risk för en "Vaxholmskonflikt" kan 
ses som en del av en rutiniseringsprocess i den meningen att diskussionen förs i 
detta nu för att en praxis skall kunna upprättas för kommande liknande situationer. 
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Om de som sköter upphandlingen på den aktuella myndigheten om tio år skulle 
komma att använda sig av den praxisen kan vi tala om ett fall av den omedvetna 
administrationen. I det empiriska underlag som finns för denna studie hittar vi 
dock inga sådana fall. 
 
 
4.1.3 Individen 
 
Att aktörstypen individen har inverkan på policies slutliga form råder det inget 
tvivel om, av materialet att döma. Informanter talade om tjänstemannens 
balanserande av direktiv från överordnade och den egna uppfattningen om hur en 
bra upphandling bör gå till. En så pass banal variabel som arbetsbörda spelar 
antagligen också roll; informanter menade att varje nytt utvärderingskriterium 
innebär en hel del extra arbete. Lägg dessutom till den enskildes politiska 
värderingar och i många fall mycket vida målformuleringar från politiker eller 
ämbetsmän så blir slutsatsen klar i det att individen finns i verkligheten. Det 
faktum att LOU är formulerad så att upphandlande tjänstemän måste fatta löpande 
delbeslut gör att vi kan sluta oss till att den medvetna individen finns. 
     Dock är det svårt också på individnivå att hitta tecken på den omedvetna 
individen. 
 
 
4.1.4 Slutsats: En reviderad modell krävs 
 
Av de sex aktörstyperna som presenterats har bara tre kunnat identifieras i det 
empiriska materialet, nämligen de tre medvetna aktörstyperna. Anledningen härtill 
torde vara undersökningsstrategins art. För att identifiera omedveten påverkan av 
policies bör nog en studie över tiden göras. 
     Konsekvensen för denna studie blir en reviderad, för att inte säga reducerad, 
modell för utvärdering av policy hitchhikings implikationer för demokrati. Den 
nya matrisen, nu även innehållande fyra "paraplydemokrativärden", ser ut på 
följande sätt: 
 
 

   Demokrativärde   

  Deltagande Representativitet Frihet till Frihet från 

 Politisk församling     

Aktörstyp Administration     

 Individ     

           (Figur 4.1: Den nya utvärderingsmodellen) 
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4.2 Aktörstypernas respektive implikationer för 
demokrati 
 
Där det demokratiska paraplyvärdet anses tillgodosedd kan generella slutsatser om 
policy hitchhiking dras. Ett paraplyvärde är att anses som tillgodosett då 
majoriteten av delvärdena betraktas som tillgodosedda. 
 
 
4.2.1 Den politiska församlingen 
 
Deltagande: Huruvida en politisk församling som använder sig av policy 
hitchhiking kan sägas främja folkmakt, är svårt att avgöra. Å ena sidan är det 
fråga om medborgarnas representanter och inte medborgarna själva som fattar 
besluten. Dessutom är det ingenting som säger att frågan som liftas är någonting 
som medborgarna känner till; det kan handla om en sorts expertstyre även i 
parlamentariska församlingen. Å andra sidan är de direktvalda av medborgarna, 
och då policy hitchhiking oftast uppstår på subnationella politiska nivåer så kan 
det tänkas att banden till medborgarna trots allt är relativt tätt knutna. I ett 
jämförande perspektiv i det här sammanhanget är folkmaktsvärdet ändå att 
betrakta som tillgodosett.  
     Kring ansvarsutkrävande kan liknande resonemang föras; även om det inte är 
fråga om direkt demokrati, så är det ändå fråga om politiker som befinner sig 
ganska nära medborgarna, vilket borde betyda en förhållandevis tydlig kontroll. 
Samtidigt är utbytbarheten låg, val inträffar som bekant endast var fjärde år. 
Möjligheten till ansvarsutkrävande måste därför anses vara måttlig. 
     Delvärdet procedur får anses vara tillgodosett. Beslut om policy hitchhiking 
fattas genom en direktdemokratiskt vald institution. Det är svårt att hävda att 
politiskt initierad policy hitchhiking skulle vara odemokratiskt utifrån 
procedursynvinkeln. 
     Medborgarnas sunda förnuft tas till vara genom direktvalen, men risken för att 
politiker blir verklighetsfrånvända är givetvis närvarande. En bedömning av 
politiska församlingars verklighetskontakt går dock knappast att göra inom ramen 
för denna studie. 
     Sammantaget kan, dock inte utan en viss tvekan, paraplyvärdet deltagande vara 
tillgodosett för den här aktörstypen. 
 

Representativitet: Vid policy hitchhiking är det ju som sagt innehållet i politiken 
som är det viktigaste, hur det går till är en annan fråga. För denna aktörstyp finns 
dock en motvikt i form av att besluten fattas av en folkvald församling. Delvärdet 
substans måste dock ses som tillgodosett. 
     Effektivitet är ett delvärde som är svårbedömt, men en politisk församling som 
sådan är ju aldrig fullständigt effektiv, då procedurer upptar stort utrymme i 
politiska församlingar. Kraften med vilken en politisk församling kan agera, tack 
vare dess auktoritativa status, kan emellertid uppväga detta. Policy hitchhiking i 
sig är ett verktyg som används för att det antas vara det effektivaste sättet att 
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uppnå ett mål. Jämförelsevis uppfyller dock inte den politiska församlingens 
policy hitchhiking demokrativärdet effektivitet. 
     Tjänstemäns kompetens kan inte sägas tas till vara genom policy hitchhiking 
på politiskt initierad väg, även om avsikterna kanske är samma ibland.  
     Sammantaget, med endast ett av tre delvärden tillgodosedda, kan inte politisk 
församling sägas svara upp till paraplyvärdet representativitet. 
  
Frihet till: Att den politiska församlingen agerar i frågan överhuvudtaget kan 
anses stå i samklang med delvärdet en stor offentlig sektor. Grunden för LOU är 
att endast affärsmässiga hänseenden skall nyttjas vid offentlig upphandling, så 
exempelvis subnationella politiska församlingar kan i enlighet med delvärdet stor 
offentlig sektor intervenera i den offentliga upphandlingen.   
     Materiell jämlikhet. Huruvida detta delvärde tillgodoses genom den politiska 
församlingens policy hitchhiking är avhängigt typen av klausul; i fall steg mot 
kollektivavtal tas, får det sägas uppfylla värdet, annars inte. Svaret beror alltså på. 
     Delvärdet rättigheter kan legitimera det aktuella fenomenet demokratiskt på 
grund av klausulernas natur; att de stärker/tillämpar antidiskriminering. 
     Sammantaget kan sägas att policy hitchhiking för denna aktörstyp inte 
tillgodoser frihet till per definition. 
 
Frihet från: Det första delvärdet säger oss att staten bör skydda individer, och om 
det är vad den politiska församlingen gör, så är värdet uppfyllt. Samtidigt bör nog 
detta värde ses mer handfast, det vill säga att skydd i det här fallet skall tolkas som 
inre och yttre skydd, med andra ord polis och militär. Detta värde uppfylls inte.  
     Liten offentlig sektor är ett delvärde som inte tillgodoses då politiker lägger sig 
i tillämpandet av lagar. 
     Äganderätten verkar inte kränkas direkt genom att politiska församlingar liftar 
sociala frågor med offentlig upphandling.  
     Delvärdet ett minimum av hinder i individens liv kan sägas kränkas då 
politiska beslut hamnar i en affärsuppgörelse.  
     Sammantaget tillgodoses inte demokrativärdet i fråga. 
 
 
4.2.2 Administrationen 
 
Deltagande: Delvärdet folkmakt kan inte sägas tillgodoses genom att en byråkrati 
implementerar egna beslut. Generaldirektörer tillsätts visserligen av regeringen, 
men avståndet till folket är ändå stort. En viss enhet inom en myndighet är, om 
den agerar utan input uppifrån, fullständigt frigjord från den direkta påverkan av 
folket. Värdet tillgodoses inte. 
     Ansvarsutkrävandet är ett delvärde som knappast tillgodoses genom policy 
hitchhiking på tjänstemannanivå; liksom stycket ovan visar är vägen mellan folket 
och administration krokig och snårig, om den ens finns.   
     Proceduren är sekundär i administrationen. Internt finns det givetvis hierarkier 
och ritualer som används, men de samhällsdemokratiska procedurerna är inte 
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närvarande mer än att lagen skall följas. Detta är något som det empiriska 
materialet visar, att tjänstemännen rättar sig efter lagen. 
     Det finns inga garantier för att medborgarnas sunda förnuft och 
verklighetskontakt blir återspeglat i det som administrationen företar sig. 
     Sammantaget tillgodoses inte värdet i fråga. 
 
Representativitet: Substansen är ett delvärde som har potential att maximeras 
genom att administrationen liftar policies. Ingen känner till det juridiska 
svängrummet bättre än tjänstemännen. 
     Effektivitet, det andra delvärdet, kan, liksom substansen, inte bli bättre än om 
en grupp experter agerar tillsammans. 
     Tjänstemäns kompetens tas tillvara på genom att låta dem lägga sista handen 
vid de policies som skall implementeras. 
     Sammantaget tillgodoses värdet i fråga. 
  
Frihet till: Delvärdet stor offentlig sektor kan ses som tillgodosett genom 
administrationens policy hitchhiking, om det rör sig om att utvidga en policy, som 
är fallet med de sociala klausulerna, i annat fall skulle det motsatta gälla.  
     Delvärdet materiell jämlikhet verkar svårt att tillgodoses genom policy 
hitchhiking.  
     Rättigheter: Då det är fråga om klausuler för att stärka den enskildes rättigheter 
måste värdet kunna sägas vara tillgodosett, generellt kan vi dock inte uttala oss. 
     Sammantaget tillgodoses inte värdet i fråga. 
 

Frihet från: Demokrativärdet staten bör skydda individer är svårt att generellt 
koppla samman med administrationens policy hitchhiking, men de sociala 
klausulerna kan ses som intrång i individens frihet, genom de krav som ställs på 
företag.  
     Delvärdet att eftersträva en liten offentlig sektor, ligger i linje med tjänstemäns 
stora svängrum och den effektivitet som då förhoppningsvis kan uppnås. 
     Äganderätten kränks inte på grund av administrationens policy hitchhiking, 
men stärks inte heller. 
     Policy hitchhiking påverkar inte omfattningen av hinder i individens liv, som 
sagts tidigare, det beror på typ av policy. 
     Sammantaget tillgodoses inte värdet i fråga. 
 
 
4.2.3 Individen 
      
Deltagande: Delvärdet folkmakt tillgodoses inte. Individuella initiativ till 
förändring kan inte sägas ha någonting med folkmakt att göra, hur man än vrider 
på det; det finns ingen (direkt) länk mellan exempelvis upphandlare och 
majoriteten av medborgarna.  
     Ansvarsutkrävandet blir mycket problematiskt när enskilda tjänstemän agerar 
på egen hand. I hög utsträckning beror möjligheten till ansvarsutkrävande på 
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graden av kontroll av att de olika sakområdena kontrolleras. Generellt sett 
tillgodoses inte detta värde. 
     Delvärdet procedur blir åsidosatt när aktörstypen individen agerar, den 
demokratiska rituella ram som finns utgörs av lagen.  
     Risken för att tjänstemän blir verklighetsfrånvända talar emot att individuell 
policy hitchhiking skulle vara demokratiskt gångbart.  
     Medborgarnas sunda förnuft och verklighetskontakt återspeglas inte i den 
individuella politiska handlingen. 
     Sammantaget tillgodoses inte värdet i fråga. 
 

Representativitet: Utan formkrav eller ens tvånget att förhandla och kompromissa 
med kollegor, kan aktörstypen individen få in den substans som önskas i policyn.   
     Effektiviteten blir inte lidande till följd av policy hitchhiking, tvärtom visar 
fenomenets existens på att experter har svängrum och förutsättningar att på bästa 
sätt utföra sina uppgifter.  
     Om delvärdet utnyttjandet av tjänstemäns kompetens skall uppfyllas, skall 
tillräckligt svängrum finnas för dem, exempelvis genom att ta bort eller lägga till 
delar i en policy. Värdet är att anse som tillgodosett. 
     Stabila mandat för representanter ger arbetsro. Kan ej sammankopplas med 
policy hitchhiking. 
     Sammantaget tillgodoses värdet i fråga. 
 

Frihet till: Demokrativärdet en stor offentlig sektor kan sägas vara tanken om att 
det offentliga bör administrera många sakfrågor i samhället, och i den meningen 
bör policy hitchhiking, som i regel tillför områden till den offentliga agendan, och 
i fallet den offentliga upphandlingen verkligen gör det, ses som ett steg mot just 
fler sakområden. Att det är en individ som genomför detta är dock ett problem då 
det ju bara i praktiken blir en större offentlig sektor; det blir ju inte en del av de 
officiella göromålen. 
     Individuell policy hitchhiking bidrar inte till delvärdet materiell jämlikhet.  
     Värdet rättigheter tillgodoses inte heller genom policy hitchhiking på 
individuell nivå. Dock, att individer tar sig rätten att maximera sitt inflytande kan 
ju ses som att staten maximerar sitt inflytande och att rättigheter därför på ett 
bättre sätt värnas. 
     Sammantaget tillgodoses inte värdet i fråga. 
 

Frihet från: Delvärdet att staten bör skydda individer berörs inte av policy 
hitchhiking. 
     En liten offentlig sektor är ett värde som kan sägas tillgodoses på grund av att 
enskilda personer hanterar helheten snarare än att varje person har en 
spetskompetens, och används bara i det syftet, vilket möjligen leder till en mindre 
offentlig sektor.  
     Äganderätten kränks inte genom individuell policy hitchhiking.  
     Ett minimum av hinder i individens liv kan sägas främjas av individuell policy 
hitchhiking i jämförelse med exempelvis den politiska församlingens policy 
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hitchhiking, men i jämförelsen individuell policy hitchhiking eller inte alls så blir 
resultatet det motsatta. Vi väljer det senare. 
     Sammantaget tillgodoses inte värdet i fråga. 
 
 
4.3 Summering  
 
Det finns ett viktigt om, som endast berördes sporadiskt i analysen ovan, nämligen 
det faktum att implikationerna för demokratin på många punkter skulle ha blivit 
andra om hänsyn tagits till den liftande policyns art. En antidiskrimineringsklausul 
innebär någonting annat än en hypotetisk klausul om förbud mot ingrepp i 
individers autonomi, exempelvis. Frågeställningarna för denna uppsats skiljer 
också på dessa två fall; det vi tror oss veta om de sociala klausulernas 
konsekvenser och det vi tror oss veta om policy hitchhiking. Givetvis kan vi uttala 
oss på ett mer fullständigt sätt om det förra. Tillämpningen av sociala klausuler 
måste ses som ett fall av policy hitchhiking. Analysens resultat kommer därför att 
redovisas i två led. 
 
 
4.3.1 De sociala klausulernas implikationer för demokrati 
 
I översikten nedan visas ett resultat av analysen, nämligen de totala 
implikationerna för demokratin. Med detta menas att dels 
procedurimplikationerna, det vill säga de demokratiska konsekvenserna av hur 
man agerat (läs policy hitchhiking), och dels outputimplikationerna, det vill säga 
vad som uppnås genom detta agerande (läs antidiskrimineringsklausuler etc.).  
     Matrisen visar att tre av fyra paraplyvärden i någon mån blivit tillgodosedda. 
Dock är mindre än hälften (fem av tolv) av de möjliga "kombinationerna" 
tillgodosedda. 
 
 

   Demokrativärde   

  Deltagande Representativitet Frihet till Frihet från 

 Politisk församling x  x  

Aktörstyp Administration  x x  

 Individ  x   

(Figur 4.2: De sociala klausulernas implikationer för demokrati, inklusive output- och 

procedurimplikationer. X = demokrativärde tillgodosett.) 
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4.3.2 Policy hitchhikings implikationer för demokrati 
 
Bortser man från, just det för denna studie aktuella, fallet av policy hitchhiking, 
sociala klausuler i den offentliga upphandlingen, blir de tillgodosedda 
demokrativärdena färre. Vi kan därmed fastslå att fallet i fråga påverkar policy 
hitchhikings totala demokratiska utfall. 
 
 

   Demokrativärde   

  Deltagande Representativitet Frihet till Frihet från 

 Politisk församling x    

Aktörstyp Administration  x   

 Individ  x   

(Figur 4.3: Policy hitchhikings implikationer för demokrati, dvs procedurimplikationer. X = 

demokrativärde tillgodosett.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

5 Avslutning 

 
      

 
 
     Inledningsvis formulerades ett flertal frågställningar för att därigenom söka 
ökad kunskap om hur makten är fördelad i samhället och hur den aktuella 
fördelningen kan förklaras och förstås. Detta mål får sägas vara uppfyllt; i någon 
mening har ökad kunskap på området kunnat erhållas. 
     Ett antal syften med studien angavs och de två viktigaste var dels att sätta in 
det nya begreppet policy hitchhiking i ett statsvetenskapligt sammanhang och dels 
att, genom att söka betrakta det som ett fall av policy hitchhiking, teckna en bild 
av användandet av sociala klausuler och miljöklausuler i den offentliga 
upphandlingen. Målsättningen var att sätta policy hitchhiking och användandet av 
de sociala klausulerna i relation till demokratin, och frågeställningen Vilka 
demokratiska implikationer får nyttjandet av policy hitchhiking? ställdes upp. 
     Denna fråga besvarades genom ett flertal subfrågeställningar. Policy 
hitchhiking omdefinierades, genom insamlande av empiriskt material tecknades 
en bild av användandet av de sociala klausulerna i den offentliga upphandlingen 
och demokrati definierades i termer av en uppsättning paraply- och delvärden. 
Detta möjliggjorde betraktandet av användandet av de sociala klausulerna som ett 
fall av policy hitchhiking, och en analys kunde därefter genomföras. 
     Slutresultatet blev en utvärderingsmatris genom vilken policy hitchhikings 
implikationer för demokratin kunde börja nystas upp. Det visade sig att 
paraplyvärdet deltagande kunde ses som tillgodosett då aktörstypen politisk 
församling tillämpade policy hitchhiking och att paraplyvärdet representativitet 
tillgodosågs då aktörstyperna var administration eller individ. 
     Då fallspecifika demokratiimplikationer utvärderades tillsammans med de så 
kallade procedurimplikationerna, blev resultatet ett annat. Detta leder till 
slutsatsen att framtida studier av policy hitchhiking, med andra fall i centrum, 
vore önskvärt för att pröva de generella resultaten av denna studie.  
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