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Abstract 

Denna uppsats behandlar Sveriges agerande inom den Europeiska 

Sysselsättningsstrategin (EES), ett EU-samarbete inom den öppna 

samordningsmetodens (OMC) ramverk. Vår teoretiska grund hämtar vi ifrån 

Milena Büchs (2008) applicering av Robert Putnams (1985) teori om ett two-level 

game, ett två-nivå spel, på den öppna samordningsmetoden.  

Enligt Büchs (2008) kan medlemsstaterna inom ramarna för den öppna 

samordningsmetoden agera utifrån ett antal strategier. Valet av strategi bottnar i 

medlemsstaternas vilja eller ovilja att använda innehållet i OMC-samarbetet på 

det nationella planet. 

Vår ambition med denna undersökning är att genom intervjuer med personer 

som haft god insyn i det svenska agerandet inom den europeiska 

sysselsättningsstrategin och i ett till denna kopplat organ, 

Sysselsättningskommittén, mellan åren 2003-2011, fastlägga om Sverige har 

agerat efter någon av Büchs strategier.   

 

Nyckelord: Den öppna samordningsmetoden, den europeiska 

sysselsättningsstrategin, two-level game, strategier 

Antal ord: 8 879 
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1 Inledning 

Denna uppsats behandlar en styrningsmetod som används inom EU, den öppna 

samordningsmetoden, på engelska the open method of coordination som förkortas 

OMC, och hur Sverige agerar inom ramarna för denna metod.  

Den öppna samordningsmetoden är en mjuk styrningsform som 

formaliserades vid EU-toppmötet i Lissabon år 2000, men som arbetssätt har den 

sitt ursprung i Luxemburgsprocessen och blev sedan en del i Amsterdamfördraget 

från 1997 (Goetschy, 2005: 65-66; Jacobsson och Johansson, 2001: 78; Casula 

Vifell, 2009: 202-203).  

Syftet med metoden är att uppmana medlemsstaterna till samarbete kring 

frågor som faller utanför EU: s formella beslutskompetens. Det handlar till viss 

del om att koordinera ländernas arbete med gemensamma riktlinjer och som en 

variant av mjuk styrning bygger samarbetet på frivillighet och juridiskt icke-

bindande rekommendationer och riktlinjer (Casula Vifell, 2009: 202-203). 

Här aktualiseras frågor om medlemsstaternas uppträdande och roller i dessa 

samarbeten: Vilka stater är de mest aktiva och pådrivande och varför? Kan vi 

identifiera olika strategier länderna använder sig av för att handskas med de 

gemensamma riktlinjerna? 

Vi har valt att rikta in oss på Sveriges agerande inom den europeiska 

sysselsättningsstrategin (EES). Att studera Sveriges medverkan i detta EU-

samarbete är särskilt intressant eftersom den europeiska sysselsättningsstrategin är 

det äldsta exemplet på ett område där den öppna samordningsmetoden appliceras, 

och dels för att arbetsmarknadspolitik kopplad till den svenska modellen har haft 

en stark tradition i Sverige (Bergh, 2009: 19-20; Eurofund a).  

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Sverige, som deltagare i EU:s gemensamma 

arbete med sysselsättningsfrågor, agerar utifrån en specifik strategi i detta. 

När vi pratar om strategier inspireras vi av Robert Putnams (1988) teori om ett 

two-level game eller två-nivåspel, och hur teorin har applicerats på OMC-

samarbetet av Milena Büchs (2008). Utifrån tidigare empirisk forskning 

teoretiserar Büchs kring medlemsstaternas handlande med hjälp av Putnams teori. 

Hon menar att staternas olika sätt att agera kan identifieras som olika strategier för 

att hantera samarbetet och de riktlinjer som är tänkta att influera ländernas 

nationella politik på OMC-områden (Büchs, 2008: 21, 24ff). Staterna kan välja 

antingen att i) arbeta för att införliva skrivelser som ligger i linje med den policy 

som redan finns nationellt, uploading, ii) acceptera eller/och påverka riktlinjerna 



 

 2 

för att få stöd för en opopulär reform inom landet, invited dutifulness, iii) ignorera 

riktlinjerna, ignorance, (Büchs, 2008: 28-31). 

Vi tänker oss här att det är möjligt att analysera och få förståelse för Sveriges 

agerande i det europeiska sysselsättningssamarbetet med hjälp av de strategier 

som Büchs lyfter fram. Syftet med att undersöka dessa ligger i konsekvenserna 

sådana potentiella strategier kan få för möjligheten till ansvarsutkrävande och 

graden av legitimitet. Med hjälp av strategierna finns det exempelvis möjligheter 

för regeringar att på ett nationellt plan skylla opopulära reformer på EU-

samarbetet eller ta äran för lyckade reformer (Büchs, 2008: 32f). Kärnan i denna 

uppsats ligger dock inte i att undersöka samordningsmetodens betydelse för 

demokratin, utan kan snarare vara ett avstamp för en sådan undersökning genom 

att först etablera om Sverige generellt agerar efter en eller flera strategier. 

Viktigt för sammanhanget är att det rör sig om ett arbete dels på europeisk 

nivå och dels på en nationell nivå, d.v.s. en internationell nivå och en nationell 

nivå. Grunden för statens agerande, i teorin regeringens agerande, ligger i de krav 

som framförs av aktörer på den nationella nivån, krav som regeringen söker 

tillfredsställa på en internationell nivå utan att detta medför negativa konsekvenser 

i de internationella förhandlingarna – ett två-nivåspel (Putnam, 1988: 434).  

Många av de empiriska undersökningar som vi har tagit del av visar att 

Sverige är ett land som ofta står som förebild och inspiration för andra länder när 

det gäller policylärande (jfr Nedergaard, 2006: 430ff; Casula Vifell, 2009: 204-

205). Frågan vi ställer oss är om den framträdande roll Sverige har kan förklaras 

utifrån Büchs hypoteser. Vår frågeställning lyder därför: 

 

Hur har Sverige agerat i arbetet med den europeiska sysselsättningsstrategin? 

 

För att underlätta en analys för att finna svar på frågan formulerar vi även två 

underfrågeställningar.  

 

1. Har Sverige agerat i enlighet med någon av de strategier som Büchs för 

fram? 

2. Om inte, kan vi identifiera någon annan typ av strategi man använder sig 

av? 

 

Själva teorin behandlar staterna, eller regeringarna, som statiska i deras sätt att 

agera. Sverige har under den period vi undersöker upplevt ett regeringsskifte, 

2006, vilket kan ha lett till en förändring av vilken roll eller strategi Sverige 

använder sig av. Just regeringsskiftets inverkan på Sveriges agerande är dock inte 

huvudfokus i undersökningen.  

Studiens utgångspunkt är att undersöka om det är möjligt att förstå 

samordningsmetoden och Sveriges agerande utifrån det teoretiska bidrag som 

framförs av Büchs (2008).  
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1.1.1 Avgränsning 

Den öppna samordningsmetoden appliceras på en rad olika områden som t.ex. 

sysselsättning, social trygghet och social integration (Europeiska Unionen a). För 

att göra undersökningen hanterbar väljer vi att avgränsa oss till ett av dessa. 

Det område vi undersöker närmre är det som rör sysselsättningsfrågor. Det 

europeiska samarbetet på detta område är det äldsta inom vilket man praktiserar 

den öppna samordningsmetoden (Eurofund a).  

Undersökningen begränsar sig alltså till de processer som har kretsat kring den 

europeiska sysselsättningsstrategin och främst till arbetet som kan kopplas till den 

s.k. Sysselsättningskommittén, vars syfte är att samordna medlemsstaterna 

sysselsättningspolitik (Larsson, 2008: 18).  

Avgränsningen håller sig inte bara till ett fall, d.v.s. till ett riktlinjepaket. 

Anledningen till detta ligger i hur resultatet kan vara alltför beroende av vilket fall 

som undersöks. Det finns både styrkor och svagheter i vilket tillvägagångssätt 

som väljs. En styrka i att välja ett enskilt paket och processen kring detta kan vara 

att man skulle kunna få detaljerade uppgifter om fallet. En svaghet ligger i hur 

resultatet av en sådan studie kan vara alltför beroende av vilket fall som väljs. 

OMC-samarbetet präglas nämligen av ett repeterande inslag, d.v.s. det är en 

upprepande process i vilken man möts flera gånger och där processen i ett 

riktlinjepaket under ett år till viss del kan vara beroende av processen föregående 

år. Man skulle då kunna resonera kring betydelsen av detta upprepande inslag i 

det undersökta fallet. Avgränsningen i denna uppsats kommer därför att innefatta 

flertalet processer som intervjupersonerna tillåts uttala sig om. Styrkan vi 

framhåller i detta förfarande ligger i hur vi undviker risken med att välja ett 

enskilt riktlinjepaket samt att intervjupersonerna kan tala om det de upplever som 

deras starkaste generella erfarenhet.  

Det motiveras vidare av att frågeställningen inte handlar om att undersöka om 

man faktiskt lyckas med en strategi, utan om man använder en strategi. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Den öppna samordningsmetoden (The Open Method och 

Coordination, OMC) 

 

OMC-metoden används på områden där EU saknar formell beslutskompetens och 

det finns här inte en formell skyldighet för länderna att arbeta efter de av 

kommissionen och rådet framtagna riktlinjer eller rekommendationer som 

samarbetet utgår ifrån (Casula Vifell, 2009: 202-203). Denna styrningsmetod 

skiljer sig därmed från styrningen som sker genom direktiv och förordningar vilka 

har en juridiskt bindande karaktär eller kräver en nationell 

implementeringsprocess (Casula Vifell, 2009: 202-203). Det finns dock 

påtryckningselement, genom att kommissionen kan utfärda rekommendationer till 
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medlemsstaterna men först efter att de har antagits av en kvalificerad majoritet i 

rådet (Larsson, 2008:29). Arbetet innehåller även ett peer-review-element där 

medlemsstaterna granskar varandras verksamhet på området (Eurofund c.).  

Den öppna samordningsmetodens icke-bindande karaktär gör att metoden 

betraktas som en variant av mjuk styrning (Tallberg, m.fl., 2010: 118; Casula 

Vifell, 2009: 202-203). 

1.2.2 Den öppna samordningsmetoden och den europeiska 

sysselsättningsstrategin (EES) 

Den öppna samordningsmetodens uppkomst härstammar enligt Goetschy (2005: 

66) från de behov som uppstod på grund av den ökande ekonomiska integrationen 

inom EU på 1990-talet. Denna integration ökade risken för spridning av 

ekonomiska problem mellan medlemsländerna. Dessutom begränsades 

medlemsstaternas handlingsutrymme genom de regler som fastlades i den 

ekonomiska stabilitetspakten – antagen 1997 – och i den monetära unionen vilket 

därmed ökade incitamenten att samarbeta ytterligare (Goetschy, 2005: 66). 

Andra forskare hänvisar också till Sveriges och den socialdemokratiska 

politikern Allan Larssons inblandning i att föra upp frågan på europanivå (de la 

Porte, 2011: 3; Casula Vifell, 2009: 203). Sverige lyckades i anslutning med EU-

inträdet, med hjälp av den socialdemokratiska koalition som fanns på EU-nivå vid 

denna tid, föra upp frågan om vikten av en aktiv sysselsättningspolitik på EU: s 

dagordning (de la Porte, 2011: 3-4). 

Trots en vilja att föra upp samarbete om arbetsmarknadsfrågor och andra 

sociala frågor till EU-nivå, fanns det samtidigt en motvilja bland medlemsstaterna 

att lämna över mer av sin nationella beslutskompetens till EU (Goetschy, 2005: 

67). Ytterligare överföring av nationell beslutskompetens skulle också ske i 

konflikt med subsidiaritetsprincipen, vilken instiftades i Maastrichtfördraget och 

som innebär att på områden där EU inte har exklusiv beslutskompetens ska 

besluten fattas så nära medborgarna som möjligt – hellre på lokal nivå än på en 

högre central nivå (Nationalencyklopedin a). 

Denna paradox, att öka samarbetet utan att överlämna mer av den nationella 

beslutskompetensen, ledde i slutändan till den öppna samordningsmetoden 

(Goetschy 2005: 67). 

Den europeiska sysselsättningsstrategin var föregångaren och blev en sorts 

mall för efterkommande etableringar av OMC-samarbeten på andra områden 

(Eurofund a). Utvecklingen av samarbetet ska också ses i kontexten av den 

ekonomiska kris som Europa genomgick i början av 1990-talet vilken resulterade 

i en utbredd arbetslöshet (Van Rie och Marx, 2011: 335-336). Tiden var mogen 

för ett samarbete på arbetsmarknadsområdet, vilket i egentlig mening inte hade 

skett tidigare under EU: s omkring 40-åriga historia (Van Rie och Marx, 2011: 

336).  

På europeiska rådets möte i Essen 1994 lanserades en ny samarbetsform där 

medlemsstaterna skulle koordinera sin arbetsmarknadspolitik för att uppnå vissa 

överenskomna mål (Eurofund b). Medlemsstaterna uppmanades också att årligen 
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skriftligt rapportera hur arbetet för att uppfylla de överenskomna målen fortskred 

(Jacobsson och Johansson, 2001:18). Målen och tillvägagångssättet för att nå 

målen refererades till som Essenstrategin (Eurofund b).  

I och med Luxemburgprocessen, döpt efter europeiska rådets extramöte om 

sysselsättning i Luxemburg 1997, introducerades den europeiska 

sysselsättningsstrategin (the European Employment Strategy, EES). Genom 

undertecknandet av Amsterdamfördraget fick samarbetsformen ett lagligt stöd 

(Van Rie och Marx, 2011: 338). I Amsterdamfördraget konkretiserades 

arbetsgången inom EES, att kommissionen årligen arbetar fram riktlinjer och 

europeiska rådet fastslår dessa (Larsson, 2008: 15). Med Lissabonstrategin från år 

2000, en ny politisk-ekonomisk strategi vars mål var att vid år 2010 skulle Europa 

vara världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi, fick 

samarbetsformen det formella namnet the open method of coordination (den 

öppna samordningsmetoden, OMC) (Larsson, 2008: 17).  

I början av 2000-talet spreds samarbetsmetoden till andra områden, så som 

exempelvis bekämpandet av social utslagning och fattigdom (Larsson, 2008: 19).  

I samband med en översyn av arbetet utifrån Lissabonstrategin år 2005 och 

kommissionens lanserande av den sociala agendan för 2005-2010 skedde en 

omorganisering. OMC- samarbetena på områden som rör hälso- och sjukvård, 

bekämpandet av fattigdom och socialt utanförskap samlades i en gemensam 

strategirapport (Larsson, 2008:20). Sysselsättningsstrategin underordnades in i 

tillväxt och jobb strategin, the Growth and Job strategy (Van Rie och Marx, 2011: 

338).  

2010 när Lissabonstrategin löpte ut ersattes denna av Europa 2020- strategin 

som innehåller 10 huvudriktlinjer av vilka tre rör arbetsmarknaden. Europa 2020-

strategin är starkt påverkad av finanskrisen och präglas av vikten av ekonomiska 

åtstramningar (de la Porte, 2011:2,6).  

1.2.3 Sysselsättningskommittén 

Sysselsättningskommittén (the European Employment Committee, EMCO) är 

processens huvudforum. EMCO kan avge yttranden på eget bevåg eller på 

uppmaning ifrån kommissionen eller rådet (Larsson 2008: 18). I mötena deltar två 

tjänstemän från varje medlemsland samt representanter från EU-kommissionen 

(Casula Vifell 2009: 205).  

Fram till 2006 var det främst tjänstemän från näringsdepartementet som 

representerade Sverige i EMCO, efter 2006 återinstiftades 

arbetsmarknadsdepartementet och tog över ansvaret för Sveriges representation.  

(Casula Vifell, 2009: 205; Nationalencyklopedin b; intervjuer med ip. A; ip. B; ip. 

C).  

Även deltagare från olika icke-statliga organisationer deltar under vissa möten 

på inbjudan från sysselsättningskommittén (Büchs, 2008: 28). Exempelvis är de 

svenska fackliga organisationerna LO, TCO och SACO representerade genom sin 

paraplyorganisation på EU-nivå, ETUC (European Trade Union Confederation, på 
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svenska EFS), och svenskt näringsliv genom sin, UNICE (Union of Industrial and 

Employers’ Confederations of Europe) (Jacobsson, 2001: 138-139).  

1.2.4 Arbetet inom EES och EMCO 

Arbetet inom EES följer en viss årlig ordning. Först arbetar rådet och 

Kommissionen fram riktlinjer som är baserade på förra årets rekommendationer 

(se nedan) som medlemsländerna och kommissionen enats om. En undergrupp till 

EMCO, sysselsättningskommitténs indikatorgrupp, arbetar tillsammans med 

kommissionen fram olika kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Dessa 

indikatorer fungerar som mätsticka för att kontrollera om medlemstaterna uppnår 

de gemensamma riktlinjerna men också för att utvärdera enskilda länders 

prestationer på området (Larsson, 2008: 24-31).  

Sedan levererar medlemstaterna sina nationella reformprogram (NRP) i vilka 

de redogör för situationen i landet och för planerade reformer som ska vara i linje 

med riktlinjerna och rekommendationerna (se nedan) (Larsson, 2008: 24-31).  

Utifrån medlemsländernas NRP:s så författar kommissionen och rådet en 

gemensam rapport, The Joint Employment Report, som dels ger en beskrivning av 

det allmänna läget i Europa rörande ekonomi, arbetsmarknad och 

sysselsättningspolitik. Rapporten behandlar också hur väl medlemsstaterna agerar 

efter riktlinjerna och i den finns också en värdering av de åtgärder som 

medlemstaternas genomfört. Utöver att ge en generell bild av situationen i Europa 

så redovisas även kort för situationen i varje enskilt land och en bedömning av 

landets sysselsättningspolitik (Larsson, 2008:24-31). 

Sista steget är att kommissionen föreslår rekommendationer till enskilda 

medlemstater. Dessa rekommendationer är inte exakta i hur länder driva sin 

sysselsättningspolitik utan pekande mer på vissa problemområde. 

Rekommendationerna måste godkännas med kvalificerad majoritet i rådet och 

föregås av diskussioner mellan medlemstaterna och kommissionen (Larsson, 

2008: 24-31). 
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2 Metod  

För att besvara vår frågeställning använder vi en teorikonsumerande 

(teorianvändande) fallstudiedesign.  

För att undersöka Sveriges agerande i EMCO och EES utgår vi ifrån redan 

etablerade teorier. Enligt Esaiasson m.fl. (2007: 42) används teorikonsumerande 

undersökningar när är ett enskilt fall är i huvudfokus, undersökningen blir då att 

tolka fallet utifrån redan existerande teorier. Statsvetaren Harry Eckstein har 

skrivit om vikten av ett utgå ifrån teorier vid fallstudier: 

 

” … while theories cannot be derived from case interpretations, such interpretations can, and 

should, be derived from theories. ’The unique explanation of a particular case,’ says Verba, ’can 

rest on general hypotheses’ Indeed, it must rest on them,  since theoretical arguments about a 

single case, in the last analysis, always proceed from at least implicit general laws about a class or 

set to which it belongs or about universal attributes of all classes to which the case can be 

subsumed” (Eckstein, 1992: 138-139)  

 

Eckstein resonerar vidare om vikten av att explicit tala om vilken teori som 

utgås ifrån i tolkningen av ett fall (Eckstein, 1992: 139). För att uppnå en god 

intersubjektivitet krävs det att läsaren kan se vilken teoretisk grund forskaren har 

byggt sin tolkning på eftersom den i stor utsträckning påverkar slutsatserna. 

Eftersom vi explicit redogör för vilken teori vi utgår från i utformandet av 

undersökningen och som grund för våra slutsatser så upprätthålls god 

intersubjektivitet.   

Teorikonsumerande studier har inte ambitionen att komma fram till 

generaliserbara slutsatser som kan appliceras på andra fall, vilket kan ses som 

negativt eftersom en gängse uppfattning är att forskning ska ha generaliserande 

ambitioner. På samma sätt som Esaiasson m.fl. (2007: 26-27) resonerar, anser 

också vi att denna generaliserande ambition inte utesluter att vi är intresserade av 

att studera vissa enskilda fall om vi gör det utifrån tidigare forskning och om 

undersökningen säger åtminstone någonting om den typen av fenomen.  

Vi anser att vårt fall är intressant i sig att studera och har därför valt en 

teorikonsumerande design och följaktligen har vi inte ambitionen att nå 

generaliserbara slutsatser som kan appliceras på andra fall. Med detta sagt så har 

teorikonsumerande studier alltid ett visst teoriprövande element, om inte teorin 

går att applicera på det fallet trots att alla stipulerade förhållanden föreligger så 

undergräver detta förstås denna teoris tillförlitlighet (Esaiasson, m.fl., 2007: 43). 

Ett visst teoriutvecklande element finns också i vår undersökning. Utifrån av 

vårt intervjumaterial vill vi diskutera begränsningar och aspekter i Büchs 

applicering av Putnamns teori om två-nivåspelet på fallet – Sveriges agerande i 

EES. 
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Vi väljer att inte studera en specifik inom process inom EES och EMCO:s 

arbete. Att studera Sveriges generella agerande medför att vi inte kan se konkreta 

exempel på policyriktlinjer som man exempelvis lyckats föra in i samarbetet, 

enligt uploading-strategin, eller ignorerat att implementera nationellt, i enlighet 

med ignorance-strategin. Det kan ses som en begränsning men valet av en specifik 

process. Identifiering av en process som kan representera Sveriges generella 

beteende är vanskligt och dåligt urval skulle kunna ha lett till missledande 

resultat.      

För att analysera intervjumaterialet konstrueras ett analysschema för att kunna 

koppla dels enskilda uttalanden, men även helheten av intervjuerna, till de olika 

strategierna som Büchs identifierar. Vi genomför alltså en slags systematisering 

av materialet utifrån kriterierna i vårt analysschema, som presenteras i teoridelen, 

så att vi kan besvara frågeställningen och underfrågeställningarna. Analysschemat 

fyller också funktionen av att möjliggöra för läsaren att se hur vi drar våra 

slutsatser, vilket är avgörande för att upprätthålla intersubjektiviteten. 

Systematiseringen har genomförts först individuellt och sedan har tolkningar 

jämförts och diskuterats. 

Vår analys innehåller även en diskussion om Büchs teori, dess applicering av 

Putnams teori på OMC-samarbetet och i vilken utsträckning den kan användas för 

att beskriva Sveriges agerande i EES. Diskussionen förs genom att diskutera 

teorins antaganden utifrån intervjumaterialet. 

2.1 Material 

Vår frågeställning kräver att vi empiriskt undersöker hur Sverige har agerat inom 

den europeiska sysselsättningsstrategin under åren 2003-2011. Valet av 

tidsperioden beror på dels av den täcker en betydande del av EES historia och 

utveckling till utformningen EES har idag (se ovan, bakgrund) och dels på att vårt 

intervjumaterial är som mest omfattande rörande denna period.  

2.1.1 Intervjuer 

I Metodpraktikan delar Peter Esaiasson m.fl. (2007: 283) upp 

frågeundersökningar i två huvudkategorier, nämligen i informantundersökningar 

och i respondentundersökningar.  

I den första kategorin räknas sådana undersökningar vars syfte är att beskriva 

verkligheten och intervjupersonen intervjuas i egenskap som ”vittne” (Esaiasson 

m.fl., 2007: 257). I respondentundersökningar är intervjupersonens egna åsikter, 

egenskaper, verklighetsuppfattning etc. föremålet för undersökningen (Esaiasson 

m.fl., 2007: 257).  

Eftersom vår studie syftar till att beskriva verkligheten, Sveriges agerande i 

EES, och inte intervjupersonerna personliga åsikter eller verklighetsuppfattning 

får samtalsintervjuerna en karaktär av informantundersökning.  
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Författarna förklarar fördelarna med att använda sig av samtalsundersökningar, 

vilka främst är att kunna ställa uppföljningsfrågor och att kunna ”registrera svar 

som är oväntade” (Esaiasson m.fl., 2007: 283). Samtalsintervjuformen ger oss 

alltså möjligheten att diskutera olika aspekter och ställa olika intervjufrågor vid de 

separata intervjuerna, vilket ökar chansen att få en god bild av Sveriges agerande i 

den europeiska sysselsättningsstrategin. Vissa frågor väljer vi att ställa till flera av 

intervjupersonerna för att med större säkerhet kunna säkerställa bilden av Sveriges 

agerande. 

Själva intervjuerna har genomförts över telefon och har en genomsnittslängd 

om 30 minuter vardera. Intervjuerna genomfördes mellan den andra maj och den 

14: e maj 2012. Att samtalsintervjuerna görs via telefon kan öka risken för 

kommunikationsbegränsningar, något som kan få komplikationer för resultatet. Vi 

bedömer dock risken för en sådan komplikation vara låg då intervjuerna dels har 

spelats in samt transkriberats.  

2.1.2 Urval 

Studien baseras på intervjuer med sex stycken personer, varav fyra som under 

varierande tid representerat Sverige på EMCO-möten. Utöver att ha deltagit som 

representanter för Sverige på mötena har vissa av tjänstemännen erfarenhet genom 

att ha deltagit i beredningen inför mötena. Dessa fyra personers gemensamma 

erfarenhet av EES och EMCO-arbetet sträcker sig från 2003 till 2011. Samtliga 

intervjupersoner ovan är anonyma i undersökningen.   

En intervju genomfördes med en tjänsteman på kommissionen, som sporadiskt 

deltagit under de senaste åren på EMCO-möten. Tjänstemannens främsta bidrag 

har varit att kunna ge en bild av Sveriges agerande i EES-arbetet från sin position, 

oberoende ifrån den svenska förvaltningen, på kommissionen. Tjänstemannen på 

kommissionen har bett om att få vara anonym.  

Den sista intervjun genomfördes med en representant för en stor facklig 

organisation i Sverige. Denna intervjuperson bidrog med ett perspektiv utifrån 

statsförvaltningen, på det svenska agerandet i EMCO och EES. Intervjupersonen 

gav också värdefull inblick i hur en arbetstagarorganisation har möjlighet att 

påverka Sveriges agerande nationellt men även processen inom EES på europeisk 

nivå.       

De flesta av intervjupersonerna har alltså en bakgrund inom den svenska 

statsförvaltningen och endast två har positioner utanför den svenska 

statsförvaltningen varifrån de kan balansera bilden av Sveriges agerande i EMCO 

och inom EES. Detta är en brist vi är medvetna om och som vägs in vid 

slutdiskussionen. 

2.1.3 Källkritik 

I vår värdering av intervjumaterialet tar vi hänsyn till ett flertal olika källkritiska 

aspekter såsom intervjupersonernas grad av oberoende ifrån den verksamhet som 
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de beskriver, tid som förflutit mellan intervjuerna och deltagande i själva 

processen och intervjupersonernas eventuella vilja att snedvrida fakta. Denna 

grund för vår källkritiska granskning baseras på den tidigare nämnda boken 

Metodpraktikan av Esaiasson m.fl. från 2007.  

Vi vill poängtera att graden av oberoende varierar mellan intervjupersonerna 

men ytterligare resonemang om enskilda intervjupersoner går inte att genomföra 

här på grund av anonymitetsskäl. Just anonymitetsförfarandet gör dock att 

intervjupersonerna kan tala mer fritt om verksamheten även om denna effekt inte 

ska överdrivas, det kan fortfarande finnas skäl att försköna bilden av sin enhets 

och sitt eget arbete. Vi har emellertid god tilltro till intervjupersonernas insyn i 

verksamheten eftersom deras arbete är kopplat till vårt studieobjekt.  

Samtliga intervjupersoners minnesbilder av verksamheter kan godtas eftersom 

en så pass kort tid har förflutit sedan delaktigheten i verksamheten (5-6 år som 

längst) och på grund av att vi främst är ute efter generella drag och inte vissa 

enskilda detaljer.  

En potentiell intervjuareffekt kan vi inte helt utesluta men genom att 

strukturera intervjuerna utifrån öppna frågor för att sedan följa upp med mer 

konkreta följdfrågor, och berätta vår underliggande teori efter intervjuerna 

genomförts kan denna minimeras. 
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3 Teori 

Mycken forskning på den öppna samordningsmetoden som vi har tagit del av 

frågar sig i någon grad hur effektiv metoden egentligen är eller hur stort 

inflytande OMC-riktlinjerna får i en nationell kontext (jfr Goetschy, 2005: 69; 

Nedergaard, 2006: 439). Vad diskussionen i dessa studier leder till är hur 

problematiskt det är att utreda sådana frågor. Den metodologiska svårigheten 

ligger främst i hur man ska säkerställa ett samband mellan vad som stipuleras i en 

OMC-kommitté och vad som antas och implementeras på ett nationellt plan. 

Berodde den nya lagen i landet på EU-initiativet eller på en process inom landet 

som hade medfört en förändring i vilket fall som helst (Goetschy, 2005: 69)?  

Milena Büchs (2008: 23, 25) menar att man om något, när man vill förstå 

frågan om inflytande i samband med OMC-samarbetet, måste komma ihåg att det 

rör sig om top down-processer och bottom up-processer och lyfter fram Trubeks 

och Trubeks studie från 2005. I denna studie betraktar författarna koncept som 

exempelvis policylärande och policyöverföring, som antingen top down- eller 

bottom up-processer (Büchs, 2008:25). Det är alltså en fråga om det i 

samordningsmetodens olika inslag handlar om ett inflytande från EU gentemot 

medlemsstaterna eller ett inflytande från enskilda medlemsstater över den 

europeiska sysselsättningsstrategin, något som också föreslås av Erhel m.fl. 

(2005: 232, 240-242).  

Även andra perspektiv kan föras in för att få förståelse och kanske också 

förklara varför det för Sveriges del i det europeiska samarbetet varit viktigt att 

driva på sysselsättnings- och välfärdsfrågor (Casula Vifell, 2009: 202-204; de la 

Porte, 2011: 3). Ett historiskt och stigberoende perspektiv kan för all del bidra till 

att tolka det svenska engagemanget för att lyfta upp sysselsättningspolitiken på 

EU-dagordningen. Att man från början har varit pådrivande i samarbetet kanske 

upprätthåller den rollen då det helt enkelt skulle vara problematiskt att falla från 

en drivande linje.  

Det vi finner intressant i teorin handlar snarare om hur den tar hänsyn både till 

top down-processer och bottom up-processer och diskuterar frågan om inflytande 

på ett sätt som tar hänsyn till den särskilda utformningen i OMC-processer. 

Vad vi vill poängtera är hur Büchs lyfter fram undersökningar och uttalanden 

från andra medlemsstater som empiriskt ger underlag för att kunna tolka OMC-

processen som ett two-level game (Büchs, 2008: 22-23). Till exempel uppgav 

respondenter i en fallstudie av samordningsmetoden och Frankrike att man hade 

”influerat Bryssel [vår översättning]” (Erhel m.fl., 2005: 232).  Detta gör det 

intressant att använda Putnams teori och Büchs modifierade version på fallet 

Sverige.  

I de följande avsnitten kommer vi att redogöra för teorierna och i fallet med 

Büchs formulering av strategier görs även en utförlig genomgång av dessa. Trots 
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att generella faktorer som ökar sannolikheten för Sverige att använda en viss 

strategi kan föreligga kan strategianvändandet vara situationsberoende vilket 

motiverar en genomgång av samtliga tre.  

3.1 Teorin om ett two-level game 

I grund och botten utgår det teoretiska ramverk vi använder oss av från Robert 

Putnamns teori om two-level game varför en genomgång av detta koncept är på 

sin plats. I sin teori från 1988 redogör Putnam för hur man kan förstå 

internationella förhandlingar och avtal som ett two-level game, ett koncept vi 

betecknar på svenska som ett två-nivåspel. Putnam tänker sig att ett lands regering 

som ska ingå ett internationellt avtal befinner sig på två spelplaner, en 

internationell och en nationell (Putnam, 1988: 434).  

På den nationella planen försöker inhemska grupper påverkar regeringen så att 

de ska agera enligt deras gillande samtidigt som politikerna försöker finna stöd för 

sin makt hos dessa olika grupper (Putnam, 1988: 434).  

På den internationella planen vill regeringsföreträdarna träffa 

överenskommelse som är uppskattade av de inhemska grupperna, samtidigt måste 

regeringsföreträdarna balansera den inhemska opinionen mot de internationella 

aktörerna. Vad som kan vara en populär handling på ett plan kan vara mycket 

opopulär på ett annat (Putnam, 1988: 434).    

På dessa spelplaner pågår processer som inte kan ignoreras av regeringen så 

länge de förhandlande länderna är ömsesidigt beroende av varandra samtidigt som 

länder åtnjuter suveränitet och inte kan bli påtvingade ett visst avtal (Putnam, 

1988: 434).  

Vi menar här på att den öppna samordningsmetodens utformning motiverar en 

tolkning utifrån konceptet om ett två-nivåspel. Det handlar om en process i vilken 

förhandlingar sker mellan stater, med input från nationella aktörer. Processen har 

förvisso ett inslag av frivillighet vilket skulle kunna minska risken för en regering 

att godkänna ett avtal som kanske inte hamnar i god jord på den nationella arenan.  

En viktig del dock i metoden går ut på att länderna granskar varandras arbete och i 

detta finns ett element av peer pressure, grupptryck, som ändå kan ge en 

tvingande karaktär av arbetet (Goetschy, 2005:7; Casula Vifell, 2009: 202). I 

nästa avsnitt redogörs mer utförligt för hur tvånivåspelet kan förstås i förhållande 

till samordningsmetoden utifrån Büchs (2008).  

3.2 En modifierad version 

Milena Büchs (2008: 25ff.) utgår från Putnams teori när hon analyserar den öppna 

samordningsmetoden. Hennes arbete går ut på att applicera idén om ett två-

nivåspel i ett OMC-sammanhang, vilket på betydande punkter skiljer sig från den 
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internationella kontext som Putnamn formulerade teorin utifrån, vilka kan vara 

värda att lyfta fram (Büchs, 2008: 26).   

En första aspekt gäller den icke-tvingande karaktären av riktlinjerna och 

rekommendationerna vilka inte behöver godkännas formellt av en väljarkår i 

landet. Detta medför, enligt Büchs, att en förhandlande regering inte kan motsätta 

sig en specifik riktlinje eller rekommendation genom att hänvisa till svårigheten 

att implementera beslutet på grund av ett svagt stöd på den nationella arenan 

(Büchs, 2008: 26).   

Medlemsstaterna, särskilt de med en EU-skeptisk opinion, kan ändå arbeta för 

att EU-kommissionen antar riktlinjer och rekommendationer som är mer 

fördelaktiga ur ett nationellt perspektiv för att undvika ett fall i opinionen. Detta 

gäller även för de länder vars politiska system erbjuder utrymme för olika icke-

statliga aktörer att delta i den politiska debatten, som kommer att motsätta sig 

rekommendationer som kan användas mot regeringen av dessa aktörer (Büchs, 

2008: 26-27). 

En andra aspekt som utmärker samordningsmetoden i förhållande till teorin 

om ett två-nivåspel handlar om hur förhandlingsbordet på det internationella 

planet ser ut. I OMC-samarbetet finner vi inte bara stater som förhandlar och 

diskuterar med varandra, utan även representanter från EU-kommissionen (Büchs, 

2008: 27). Vi har alltså att göra med en annan aktör som är med i diskussionen. 

Kommissionens medverkan i kombination med den upprepande naturen i 

samordningsmetoden där deltagarna möts för utvärdering, kan komma att påverka 

staters intresse för att influera de riktlinjer som antas, med avsikt att inte ställas i 

dålig dager hos kommissionen (Büchs, 2008: 27).  

En ytterligare skillnad mot Putnamns ursprungliga teori är hur den egentligen 

används för att förstå när internationella avtal kan träffas och hur Büchs istället 

använder Putnams teoretiska grund för att förstå varför medlemsstater kan komma 

överens om hur länderna använder riktlinjerna nationellt (Büchs, 2008: 26).  

Trots vissa skillnader i hur den öppna samordningsmetoden är utformad 

gentemot den verklighet Putnam studerar, finner Büchs två-nivåspelet vara ett 

lämpligt koncept att analysera metoden utifrån. Detta bland annat av anledningen 

att medlemsstaterna själva är delaktiga i att utforma strategins mål (Büchs, 2008: 

26). Vidare motiveras appliceringen av två-nivåspelet genom de top down-

processer och bottom up-processer som beskrivits i teoridelens första avsnitt. 

Detta förhållande, att det dels handlar om hur olika aktörer påverkar besluten och 

dels om hur aktörer även måste godta beslut, är en viktig aspekt som öppnar för en 

tolkning av samordningsmetoden utifrån teorin om ett två-nivåspel (Büchs, 2008: 

26). 

I nästa avsnitt beskrivs utvecklingen av strategier utifrån konceptet om ett två-

nivåspel som Büchs företar sig.  

3.2.1 Strategier 

För att handskas med potentiellt negativa följder av de riktlinjer som arbetas fram, 

d.v.s. om de riskerar att möta ett visst motstånd på den nationella arenan, kan 



 

 14 

staterna anta olika strategier (Büchs, 2008: 28-29). Dessa strategier benämner 

Büchs som uploading, invited dutifulness och ignorance.  

Uploading avser den strategi eller agerande som innebär att en stat försöker 

påverka utformningen av riktlinjer och mål så att dessa ligger i linje med landets 

politik på området. Detta görs genom att politik som finns på den nationella 

arenan överförs till agendan på EU-nivå. Denna överföringsstrategi tas till för att 

visa upp landets suveränitet för sin väljarkår men också för att visa hur landet har 

en motvilja till att förändra sin nationella politik till följd av OMC-samarbetet 

(Büchs, 2008: 30-31). Andra faktorer som förklarar ett tilltagande av strategin kan 

ha att göra med att ett land önskar minimera kostnaderna av en omställning i sin 

politik om OMC-riktlinjerna kräver en anpassning. Det kan också ha att göra med 

att man ogärna vill handskas med en opinion som motsätter sig en inblandning av 

EU i nationella frågor (Büchs, 2008: 30). Enligt Büchs (2008: 30) används 

överföringsstrategin av dessa anledningar speciellt av länder som har en relativt 

EU-skeptisk väljarkår och uppger Storbritannien och Sverige som exempel.  

Strategin kan, förutom att försöka påverka t.ex. hela riktlinjepaketet, även 

innebära att försöka influera enskilda aspekter av agendan. Det handlar då om att 

göra så att riklinjerna eller indikatorerna t.ex. inte pekar på förhållanden inom 

landet som kan vara svåra för landet att ta itu med. Strategins syfte blir här att 

försöka undvika eventuell kritik från kommissionen och andra stater eller aktörer i 

utvärderingsprocessen (Büchs, 2008: 30-31).  

Invited dutifulness handlar också om en typ av överföring men i en annan 

tappning än i uploading-strategin. En direktöversättning skulle vara önskad 

plikttrogenhet. Här försöker man istället influera t.ex. riktlinjerna i syfte att 

hänvisa till EU-samarbetet för att rättfärdiga en planerad men opopulär reform i 

landet (Büchs, 2008: 29). Ett lands regering vill alltså införliva en viss typ av linje 

i OMC-agendan vilken man sedan tidigare har haft för avsikt att implementera 

nationellt. Av denna anledning kan strategin särkskilt komma att användas av 

regeringar vars länder har en relativt EU-positiv opinion, som då troligare kan 

rätta sig efter EU, och om regeringen möter ett visst motstånd mot en reform från 

oppositionspartier eller andra inflytelserika aktörer på området (Büchs, 2008: 29).  

En annan faktor som kan ge upphov till denna strategi är om det politiska 

systemet i en medlemsstat kräver att regeringen förhandlar med en rad olika 

aktörer såsom NGO: s, intressegrupper, fackliga organisationer o.s.v. när nationell 

politik ska läggas om. I ett sådant fall använder regeringen OMC-samarbetet för 

att rättfärdiga sin ståndpunkt (Büchs, 2008: 29-30).  

Ignorance identifierar Büchs (2008: 30) som passivitet när det kommer till att 

forma utseendet av riktlinjer m.m. eller att helt enkelt bortse från vad som bestäms 

genom samordningsmetoden på det nationella planet. Att välja denna strategi 

möjliggörs av den icke-bindande karaktären av de besluts som fattas genom den 

öppna samordningsmetoden.  

Även här finns faktorer som kan styra en regering mot detta arbetssätt. Det är 

troligt att medlemstater kommer att agera utifrån ignoreringsstrategin om dels 

staterna inte är i en fördelaktig förhandlingssituation på EU-nivå och om 

innehållet i t.ex. riktlinjerna är så pass långt ifrån den nationella kontexten att 

staterna inte skulle kunna följa dem även om de reviderades (Büchs, 2008: 31). 
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När vi arbetar med begreppen talar vi om uploading i termer av överföring, 

föra över, och att ladda upp. Invited dutifulness förstås som önskad plikttrogenhet, 

d.v.s. att man försöker framstå som plikttrogen och följer riktlinjerna för att 

legitimera en policyreform. Önskad betyder i detta sammanhang att ett land som 

använder sig av invited dutifulness önskar att en viss riktlinje kommer att slås fast 

för att kunna hänvisa till EU-samarbetet när man implementerar en reform som 

kan få negativ respons på den nationella arenan. Som sagt kan det i detta också 

handla om en typ av överföring varför uppsatsen även talar om invited dutifulness 

i termer av överföring. Däremot avser överföringsstrategin uploading. Med 

ignorance begrips att ignorera eller bortse från riktlinjerna. 

3.2.2 Teoretiska komplikationer 

Teorin om ett tvånivåspel applicerad och modifierad på fallet OMC kan ses som 

ett sätt att tolka medlemsstaternas handlande gentemot varandra i samarbetet. Det 

finns dock vissa tillkortakommanden, eller snarare andra aspekter i fallet som 

teorin inte tar hänsyn till.  

Vi kan till exempel identifiera inslag i den öppna samordningsmetoden som 

inte nödvändigtvis behöver innebära strategiskt handlande från medlemsstaterna 

som two-level game-teorin föreslår. Ett sådant inslag kan vara hur metoden är 

tänkt att fungera. Bland annat är målet med samordningen att sprida s.k. ”best 

practice” som går ut på att de länder som anses ha de bästa sätten att t.ex. hantera 

en viss fråga, ska stå som förebild för andra stater (Casula Vifell, 2009: 202). I 

denna situation ses Sverige av andra stater i samarbetet som ett best practice-land 

(Nedergaard, 2006: 430-432; Casula Vifell, 2009: 202-203). I fallet med Sveriges 

agerande i OMC-samarbetet ligger därför den teoretiska komplikationen i att man 

laddar upp sin politik till följd av att den öppna samordningsmetoden mer eller 

mindre kräver det.  

3.3 Analysverktyg 

När vi går igenom vårt material kommer vi att examinera på vilket sätt 

informanterna framställer det sätt man från svensk sida arbetar på. För att kunna 

identifiera ett agerande i enlighet med någon av de tre strategierna, konstruerar vi 

här ett analysverktyg som appliceras på det insamlade materialet. Detta schema är 

uppbyggt kring strategierna som beskrivs av Büchs (2008) för att kunna användas 

som idealtyper. Idealtyperna har till syfte att stå som kategorier i vilka vi ämnar 

placera uppgifter och uttalanden framkomna under intervjuerna.  

Kategoriseringen används för att särskilja vilken typ av strategi som används i 

samarbetet. Denna kategorisering görs något restriktivt då det kan finnas en risk i 

att lägga för stor vikt vid uppgifter som kanske beror på något annat. I analysdelen 

förs även en diskussion om hur vi kan förstå materialet utifrån teorin eller om 

andra infallsvinklar kan vara kompletterande eller till och med mer relevanta.   
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Uploading Uttalanden och uppfattningar som indikerar att 

man har arbetat för att överföra fastlagd svensk 

politik till riktlinjer, indikatorer o.s.v.  

 

Invited dutifulness Uttalanden och uppfattningar som beskriver 

svensk överföring av politik som varit ny även 

i den svenska kontexten. 

 

Ignoring Uttalanden och uppfattningar som indikerar att 

man från svensk sida har avstått från att arbeta 

vidare med antagna riktlinjer och 

rekommendationer nationellt.  

 

Analysschemat kräver också en förståelse från vårt håll om vad för typ av 

uttalanden och uppfattningar som kan ha att göra med någon av de tre 

strategierna.  

En överföring, i form av uploading eller invited dutifulness, skulle kräva en 

aktiv roll i processen då landet i fråga måste vara pådrivande för att införliva de 

punkter man önskar få med i OMC-agendan. Ett drivande förhållningssätt inom 

samarbetet utesluter dock inte i sig möjligheten till att ignorera någon av de 

stipulerade riktlinjerna. Som exempel skulle en medlemsstat kunna vara aktiv och 

pådrivande utan att lyckas med sin överföring av policies. I ett sådant läge skulle 

landet kunna välja att inte arbeta med riktlinjerna som tagits fram om dessa inte 

överensstämmer med vad man vill arbeta med nationellt. Vi finner dock att ett 

aktivt deltagande skulle kunna tyda på att man antar en strategi oberoende av vad 

utfallet blir. Frågan är ju inte om man lyckas med sin strategi, utan om man agerar 

i enlighet med en strategi.  

Som framgår här diskuterar vi uploading och invited dutifulness i termer av 

överföring. Dels för att bägge strategierna innebär en överföring av policies, men 

också dels för att det kan vara problematiskt att särskilja de två. Vi anför t.ex. att 

en överföring kan härledas ur ett aktivt och drivande deltagande. Genom detta kan 

vi dock inte se vilken typ av överföring det är tal om. Därför försöker vi avgöra 

vad den aktiva rollen har att göra med och av vilken anledning som landet är 

pådrivande. Till detta försöker vi även klarlägga om det finns ett tydligt sätt att 

arbeta på när man uppger att sin roll är aktiv och framträdande.  

Något som skulle kunna indikera att ett försök till överföring sker handlar om 

en medlemsstat försöker upprätta kontakter och samarbeten med andra stater inför 

möten och förhandlingar. Det kan också handla om att ta fram gemensamma 

ståndpunkter inför ett möte. Dessa två aspekter kan inte bara tyda på en överföring 

utan också hur man praktiskt går tillväga för att få till stånd en överföring. 

För att avtäcka ignoreringsstrategin försöker vi ta reda på vad som görs för att 

handskas med riktlinjer eller rekommendationer som inte ligger i linje med hur 

man vill arbeta nationellt.  

De aspekter som har lyfts fram som indikatorer i styckena ovan, ska förstås 

som operationella indikatorer på strategianvändning.  
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4 Analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras det insamlade materialet från 

undersökningen. Analysen utgår från de frågeställningar som har formulerats i 

uppsatsens inledningsdel.  

4.1 Sverige och Sysselsättningskommittén 

När vi analyserar det svenska agerandet i kommittén kan det vara på sin plats att 

försöka säga någonting om vad för strategi som bör vara mest trolig att regeringen 

använder utifrån Büchs hypoteser. Som lyfts fram i uppsatsens teoridel kan vissa 

faktorer föreligga som påverkar på vilket sätt ett land väljer att agera inom 

ramarna för den öppna samordningsmetoden. I fallet Sverige kan vi rimligen 

identifiera omständigheter som kan tänkas vara avgörande för vilken strategi som 

används från svensk sida i ett OMC-sammanhang.  

4.1.1 Faktorer som ökar sannolikheten för en viss strategi i Sverige 

En faktor som, enligt Büchs (2008: 30), ökar sannolikheten för att länder använder 

sig av ignoreringsstrategin är att den inhemska politiken på området ligger väldigt 

långt ifrån den politik som finns i riktlinjerna. I denna studie jämförs dock inte 

riktlinjerna i sysselsättningsstrategin med den svenska arbetsmarknadspolitiken 

som har förts sedan starten av EES.  

I bakgrunden har vi dock beskrivit hur Sverige med Allan Larsson i spetsen 

var en av initiativtagarna till europeiskt samarbete i sysselsättningsfrågor. Även 

de la Porte (2011: 3) diskuterar att målen för EES-samarbetet kan spåras till den 

svenska socialdemokratin. Den svenska inblandningen i starten innebär dock inte 

att innehållet i riktlinjerna under 2000-talet har överensstämt med den svenska 

politiken på området. Intervjumaterialet ger inte heller ett säkert svar på om 

riktlinjerna generellt har legat i linje med den svenska arbetsmarknadspolitiken. 

Dock har ett flertal intervjupersoner poängterat att Sverige ligger bra till i olika 

slags mätningar relativt mot andra länder samt att Sverige inom samarbetet har 

uppfattats som något av ett föregångsland (ip. A; ip. D; ip. B; ip. C). 

Det skulle rent teoretiskt kunna vara så att Sverige ligger bra till i mätningarna 

för att Sverige har anpassat sin politik efter riktlinjerna och därför presterar bra 

relativt mot andra länder, men en av intervjupersonerna i undersökningen uppger 

att man i Sverige redan har arbetat mycket med de frågor som 

Sysselsättningsstrategin berör (ip. F). Detta indikerar att gapet mellan den 
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nationella nivån och EU-nivån inte har varit så stort som ignoreringsstrategin 

förutsätter. En annan informant menar att riktlinjerna rent innehållsmässigt inte 

ligger långt ifrån hur Sverige traditionellt arbetat på detta område (ip. D).  

Vidare kan även en avsaknad av förhandlingskraft göra att ett land bortser från 

besluten i OMC-nätverket. Intervjumaterialet pekar dock på att Sverige, i 

förhållande till sin befolkningsmässiga och ekonomiska storlek, har en god 

förhandlingsposition inom ramen för samarbetet eftersom Sverige har  en relativt 

sätt välskött ekonomi och låg arbetslöshet (ip. B).  

Strategin invited dutifulness underlättas av omständigheter som exempelvis 

om väljarkåren har en positiv inställning till EU. Büchs (2008:30) själv nämner 

den svenska väljarkåren som relativt skeptisk till EU. Vid detta tillfälle låg 

opinionsstatistiken för EU-medlemskapet omkring 50% och även under den 

tidsram som vår studie undersöker, 2003-2011, har EU-sympatierna pendlat 

mellan strax över 40% och upp till 55% (Statistiska centralbyrån). 

Den ytterligare faktor Büchs beskriver som bör föreligga, är att det sker en 

öppen förhandling mellan regeringen och olika sorters aktörer i den nationella 

kontexten för att rättfärdiga politiska reformer (Büchs, 2008:30-31). Utifrån 

intervjun med ip. F, som arbetar på en svensk facklig organisation, så träffar 

representanter för arbetstagarna regelbundet statsrådsberedningen och diskuterar 

bland annat innehållet i EES. Intervjuperson F: s beskrivning av situationen 

indikerar inte att mötena har en förhandlingskaraktär utan snarare är ett tillfälle att 

delge regeringen sina åsikter. Även intervjun med ip. C indikerar att dialogen 

mellan förvaltningen och arbetsmarknadsparterna snarare utgörs av ett 

informationsutbyte än en förhandling. Sammanfattningsvis tycks det ske en aktiv 

dialog mellan regeringen och vissa icke-statliga aktörer, i vår undersökning 

arbetsmarknadens parter, men en regelrätt förhandling förs inte om innehållet i 

EES.  Ip. B nämner dock att regeringen och dess representanter måste försvara sitt 

agerande inom EES i arbetsmarknadsutskottet, vilket ip. B menar har varit svårt 

för den nu sittande minoritetsregeringen. 

De faktorer som kan styra en regering mot användandet av uploading-strategin 

kan vara en EU-skepticism bland medborgarna, eller en vilja att påvisa landets 

självständighet och suveräna position på de områden som berörs av OMC-

samarbetet (Büchs, 2008: 30). Vi finner här att Büchs, vilket har påpekats ovan, 

kategoriserar den svenska väljarkåren som relativt EU-skeptisk.  

Casula Vifell (2009: 203) påpekar att diskussionen i Sverige varit inriktad mot 

att andra länder ska lära sig av Sveriges fungerande arbetsmarknadsmodell. Denna 

tydliga inställning är inte något vi funnit belägg för i vårt intervjumaterial. Även 

om det till viss del inom samarbetet talas om hur svenska arbetssätt kan vara stå 

som förebild för andra länder, poängteras hur samordningen ämnar att vara 

konsensusorienterad (ip. C). Dock tycks det viktigaste för Sverige vara att bevara 

vissa grundläggande element i den svenska modellen, som 

arbetsmarknadsparternas centrala ställning (ip. A; ip. B; ip. C).  Så en uttalad 

inställning att bevara vissa element av utformningen av den svenska 

arbetsmarknaden men inte en uttalad ambition att visa på Sveriges överlägsenhet 

på detta område. Ip. B menar dock att Sverige skulle kunna driva en mycket mer 
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aktiv politik inom EES, att Sverige åtnjuter tillräcklig respekt av de övriga 

medlemstaterna men att den svenska representationen är allt för underbemannad.  

4.1.2 Identifiering av strategier 

Utifrån intervjumaterialet och de operationaliseringar vi arbetar med finner vi inte 

några entydiga bevis för att Sverige har handlat i enlighet med en specifik strategi, 

utan snarare en övervikt för antalet element som kan hänvisas till en strategi, 

nämligen överföringsstrategin.  

Till att börja med uppger fem av de sex intervjupersonerna svar som ligger i 

linje med vår uppfattning om hur överföringsstrategin kräver en drivande roll i 

samarbetet. När Sverige framställs som ett aktivt land kan det handla om hur man 

betonar vikten av uppföljning i samarbetsprocessen, hur man av andra deltagare 

anses ha en välfungerande arbetsmarknadsmodell som inte sällan ses som en 

förebild (ip. A; ip. B; ip. C; ip. D; ip. F). Här kan motivet bakom en vilja till 

uppföljning diskuteras. Hade riktlinjerna inte legat i linje med den nationella 

arenan, hade vikten av uppföljning kanske inte betonats lika mycket. Av denna 

anledning kan detta å ena sidan ses som att man i tidigare processer har lyckats 

med att överföra strategier som man sedan lättare kan efterfölja. Å andra sidan är 

detta en spekulation och istället kan betoningen av uppföljning helt enkelt handla 

om att man tycker det är viktigt att sysselsättningsfrågorna utvärderas utförligt för 

att föra samarbetet vidare.  

I kontrast till övrig data upplever en av intervjupersonerna (ip. E) att man från 

svenskt håll är ungefär lika aktiv som andra deltagare. Detta problematiserar det 

sätt på vilket vi kan godta de uppgifter som har lämnats av övriga informanter. I 

sammanhanget skall dock poängteras att den gängse uppfattningen handlar om en 

pådrivande roll inom ramen för den öppna samordningsmetoden.  

Den aktiva rollen i arbetet utgör en del i förståelsen av överföringsstrategin. 

En annan del kan ha att göra med om detta drivande beteende kan kopplas till mer 

konkreta tecken på överföring. Ett tecken som vi framhåller är hur man som 

deltagare inom sysselsättningskommittén kan vända sig till deltagare från andra 

länder för att upprätta gemensamma ståndpunkter inför möten i syfte att uppnå en 

starkare förhandlingsposition. I två av intervjuerna framkommer att detta är ett 

sätt man arbetar på . Det handlar inte om fasta allianser utan snarare om att i vissa 

frågor veta vilka länder som är likasinnade och att med dessa stämma av inför 

sammanträdena (ip. B; ip. D). Under själva mötesprocessen kan det t.ex. handla 

om att göra ett inlägg i ett annat lands anförande och uttrycka den svenska 

regeringens stöd för en ståndpunkt som har lyfts fram (ip. B).  

En annan aspekt av förhandlingsläget handlar om hur det kan vara viktigt att 

vara flexibel i vissa frågor (ip. B). Flexibiliteten skapar en möjlighet att få sin vilja 

igenom på vissa punkter snarare än andra. I termer av överföringsstrategin kan 

detta bero på att man gärna vill överföra åsikter i vissa frågor till OMC-agendan 

och står kanske tillbaka från sina krav i andra frågor. Dock kan flexibiliteten vara 

en variant av en annan strategi som inte täcks av Büchs tolkningsapparat.  
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Vidare talar intervjupersonerna om hur man arbetar för att värna eller försvara 

vissa frågor. Man uppger hur man i alla situationer försöker se till att resultatet av 

samarbetet inom ramen för samordningsmetoden inte utmanar den svenska 

arbetsmarknadsmodellen t.ex. med arbetsmarknadens parters rätt att styra 

lönebildningen (ip. B; ip. A). Aspekten av att försvara vissa frågor står inte i 

direkt paritet med någon av de strategier som Büchs föreslår. Förvisso kan det 

handla om att försöka influera enskilda delar av OMC-agendan i syfte att värna 

om en nationell fråga. Det skulle då kunna vara i hopp om att slippa dyra 

omställningskostnader eller att undgå kritik på den nationella arenan. 

Undersökningen pekar dock snarare på att det man försvarar handlar om 

grundläggande frågor om hur Sverige är uppbyggt och att det är principer man vill 

värna om (ip. A; ip. C). Det är helt enkelt på detta vis man vill ha det.  

I materialet finns inget belägg för att det handlar om en överföring av dessa 

frågor för att legitimera den svenska arbetsmarknadsmodellen utan man arbetar 

bara för att utmanande punkter inte tas fram. Snarare handlar det om att här se till 

att t.ex. riktlinjer och rekommendationer som formuleras inte får en negativ 

inverkan på principiella frågor man har för avsikt att beskydda. Därför talar man 

även om vikten av att upprätthålla en viss respekt för olikheter mellan länderna, 

d.v.s. att länder tillåts ha olika nationella ansatser (ip. A; ip. C). 

4.1.3 Alternativ förståelse av överföringsmönstret 

Intervjusvaren pekar som sagt var i viss mån mot uploading-strategin men frågan 

är huruvida detta teoretiska begrepp egentligen blir aktuellt i OMC-

sammanhanget. Även om den generella bilden av Sveriges medverkan i arbetet 

med sysselsättningsstrategin visar ett framträdande land som inspirerar många 

andra deltagare och ses som ett förelångsland, finns det utrymme att förstå denna 

bild på ett annat sätt än det Büchs (2008) föreslår.  

Teorin om uploading-strategin säger att ett land tar en roll i ett samarbete för 

att uppnå något, att det finns en agenda bakom ett visst agerande. Det empiriska 

underlaget i vår undersökning kan å andra sidan peka på hur en roll snarare ges, 

eller lämnas öppen för eller erbjuds Sverige. Med detta menas att den öppna 

samordningsmetoden är tänkt att fungera på ett visst sätt. Som framgår av 

bakgrundsdelen i denna uppsats är en viktig funktion av samordningsmetoden att 

sprida kunskap om hur man bäst tar sig an olika problem och att det i detta finns 

ett inslag av ömsesidigt lärande. Med detta i åtanke kan vi se på hur 

intervjupersonerna talar om hur Sverige av andra stater anses vara ett land med 

väl fungerande metoder för att lösa de problem som sysselsättningsstrategin berör 

(ip. A; ip. C). För Sveriges del innebär detta att man på ett sätt tilldelas en roll då 

samarbetet medför ett utrymme att från svensk sida vara pådrivande. Det kan 

alltså vara en naturlig följd av samordningsmetodens tänkta funktion.  Att 

strukturen befordrar ett visst uppförande kan i sin tur leda till beteendemönster 

som kan tolkas som strategier.  

Ett återkommande element i det empiriska underlaget betonar vikten av att 

Sverige redan från början har varit med och skapat och fört upp 
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sysselsättningsfrågorna på EU-dagordningen (ip. A; ip. B; ip. C; ip. D; ip. F). Att 

man sedan starten och även innan dess har varit en deltagare som på ett sätt har 

profilerat sig kring dessa frågor kan ha betydelse för hur man fortsatt har en 

drivande roll. Det kan i samband med detta vara av intresse att koppla an till 

teorier om path dependancy (jfr David, 1985), men också till faktorer som har att 

göra med normer och beteenden. Här skulle en koppling kunna finnas till 

kulturskapande processer där ”integrerade mönster av gemensamma idéer och 

innebörder bildar den kärna av strukturer som skapar en relativ stabilitet i 

organisationen” (Alvesson och Due Billing, 2011: 171). Exempelvis tas det 

svenska förhållningssättet, d.v.s. den aktiva och drivande rollen, i samarbetet 

kring sysselsättningsfrågor som självklart och är något som handlar om inställning 

(ip. D). Det skall påpekas att dessa alternativa perspektiv skulle kunna bidra till 

insikten i Sveriges pådrivande attityd i samarbetet i relation till förståelsen av 

strategianvändning. 

4.2 Andra strategier 

Som framgår ovan finns det gott om utrymme för tolkning kring det svenska 

agerandet i arbetet med den europeiska sysselsättningsstrategin. Till viss del kan 

vi använda oss av Büchs formulering av strategier, men uppgifter från 

intervjuerna ger oss utrymme att utveckla tankar kring andra potentiella strategier 

som används inom ramen för den öppna samordningsmetoden. 

Det talas bl.a. om hur man från svensk sida måste agera på ett visst sätt för att 

erhålla en god förhandlingsposition på EU-nivån. Som nämnts i tidigare avsnitt 

kan det t.ex. handla om att vara flexibel och anpassningsbar i olika frågor och 

kanske ge med sig för att kunna få igenom ståndpunkter i en annan fråga (ip. D). 

Det kan också handla om att man från svensk sida måste försöka att följa 

sysselsättningsstrategins alla delar för att inte hamna i dålig dager inom 

samarbetet och därmed upprätthålla sin seriösa framtoning (ip. B). Detta är även 

någonting som står i likhet med vad Casula Vifell (2009) finner. 



 

 22 

5 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka Sveriges agerande i den europeiska 

sysselsättningsstrategin för att analysera om man från svensk sida har agerat 

utifrån någon av de tre strategierna uploading, invited dutifulness eller ignorance.  

Av analysen framgår att ett otvetydigt svar på denna övergripande 

frågeställning inte står att finna. Resultatet av undersökningen lyckas inte bekräfta 

att någon av strategierna har använts. Däremot framhålls olika element i det 

svenska agerandet vilka kan indikera att användandet av strategier ändå finns. 

Som exempel söker man från svensk sida att upprätta kontakt med andra staters 

representanter för att formulera gemensamma ståndpunkter inför möten där 

innehåll eller komponenter i sysselsättningsstrategin behandlas. Detta kan 

indikera drag av överföringsstrategin – uploading – då det, av materialet att döma, 

handlar om att presentera svenska ståndpunkter. Samtidigt belyser 

intervjupersonerna samarbetets konsensusorientering och hur den svenska rollen 

inte ska förstås som ett land som försöker sälja in sin politik hos andra 

medlemsstater. Det blir därför problematiskt att förstå det svenska agerandet i den 

europeiska sysselsättningsstrategin som ett fall av strategianvändande i strikt 

mening. En ytterligare komplikation som kan vara avgörande för identifieringen 

av strategier kan vara en situationsbunden sådan. Det kan komma att vara enklare 

att urskilja strategier i fall där frågor som har en hög nationell prioritet behandlas.  

Vidare försöker Büchs med sina hypoteser säga någonting om hur en 

medlemsstat kan använda den öppna samordningsmetoden. Även om studien 

klargör att Sverige framstår som ett aktivt och framträdande land, ett land som 

ibland står som förebild för andra stater och ett land som har några av de 

förutsättningar som ökar sannolikheten för att använda sig av överföringsstrategin, 

finns det i resultatet inte tillräckligt med stöd för att uttala sig om att man 

använder en viss strategi. En anledning är att materialet omfattas av sex stycken 

intervjuer i vilka informanterna har fått uttrycka sig i generella termer kring det 

svenska arbetet med sysselsättningsstrategin. 

Däremot är det inte sagt att medlemsstater inte använder sig av de strategier 

som Büchs föreslår över huvud taget. Ytterligare forskning i syfte att utreda om så 

är fallet skulle kunna ta en annorlunda ansats än den som görs i denna studie. Ett 

tillvägagångssätt som skulle kunna vara fruktbart är att välja ett specifikt fall av 

riktlinjer eller rekommendationer för att spåra inflytelserika aktörer i just den 

processen.  

Uppsatsen främsta slutsats är, utifrån materialet, att spelet och agerandet inom 

ramen för den öppna samordningsmetoden är mer komplext än vad teorin om ett 

två-nivåspel i kombination med de tre strategiformuleringarna gör gällande. Det 

handlar i mångt och mycket om vad som utlöser olika beteenden från länderna. I 

Sveriges fall kan det resoneras kring hur ramverket för den öppna 
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samordningsmetoden påverkar roller såsom att man ses som ett föregångsland. Ett 

förslag till vidare forskning kan analysera betydelsen av metodens funktion och 

processformalia. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjumall för intervjuer med 

tjänstemän 

Vad har du för utbildnings- och yrkesbakgrund?  

Hur länge har du varit representant/suppleant för Sverige i den europeiska 

sysselsättningsstrategin? 

Vad anser du allmänt om den öppna samordningsmetoden och samarbetet i den europeiska 

sysselsättningsstrategin? 

Är det viktigt för Sverige att visa att man agerar efter sysselsättningsstrategins mål och 

riktlinjer? 

Är det lika viktigt för andra medlemsstater?  Lägger alla medlemsstater lika stor vikt vid 

samarbetet? 

Enligt vissa forskare på området så ger denna typ av samarbete en möjlighet för 

medlemsstater en möjlighet att vara väldigt selektiva med vad de sedan implementerar, är 

detta någonting ni märkt av? 

Finns det ett stort engagemang för att driva svenska sysselsättningsfrågor, som t.ex. 

arbetsmarknadsåtgärder, i nätverket? Finns det ett driv från regeringen? 

        Varför, upplever du, att detta drivs/inte drivs? (följdfråga) 

        Hur försöker man påverka samarbetsprocessen i så fall?(följdfråga) 

        Försöker man upprätta samarbeten med andra länder? (följdfråga)  

Hur tacklar man riktlinjer och rekommendationer som inte ligger i linje med politiska 

instruktioner? 

Hur mycket hänsyn tas från er till de åsikter som övriga inhemska aktörer har på området så 

som exempelvis arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden? 

Kan du ge några exempel på att Sverige har lärt sig av andra länder genom denna process?  

Upplever du någon skillnad mellan den nuvarande och den förra regeringen när det gäller den 

politiska styrningen för er tjänstemän?  
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Kan du ge något konkret exempel på dessa skillnader?  

 

Vill du tillägga någonting? 
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7.2 Bilaga 2: Intervjumall för intervjun med 

representant från fackorganisation 

Organisationens intresse av den europeiska sysselsättningsstrategin 

- Vad anser ni om själva samarbetsformen och arbetet inom EES? 

- Hur stor fråga är Europeiska sysselsättningsstrategin för er som en facklig 

organisation? 

- I vilken utsträckning och hur följer ni och deltar i processen? 

- Vad anser ni att samarbetet inom EES och med EMCO får för effekter i Sverige? 

- Ligger de riktlinjer och rekommendationer som produceras genom samarbetet i 

linje med organisationens åsikter?  

Sveriges agerande inom EES 

- Vad anser ni allmänt om Sveriges agerande i EES och EMCO? 

-  Anser ni att Sverige har en aktiv roll, i jämförelse med andra medlemstater?  

- Vad tycker du om den nuvarande regeringens arbete i denna fråga? Finns det 

någon påtaglig skillnad mot den socialdemokratiska regeringens agerande?   

Organisationens möjligheter att påverka Sveriges agerande  

- Har ni samråd med tjänstemän på departement specifikt om EES och EMCO?  

- Vart vänder ni er främst för att påverka processen, till svenska regeringen, 

opolitiska tjänstemän eller genom er paraplyorganisation ETUC i Bryssel? 

- Får ni gehör för era åsikter? 

- Sker det något slags kunskapsutbyte om processen med tjänstemännen som är 

involverade i EES och EMCO?  

 

Vill du tillägga något? 

 


