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Abstract 
Studiet av vatten och den allt större brister resulterar i diskussion huruvida det kommer leda 

till konflikt eller samarbete på den internationella arenan. Vatten och dess påverkan på den 

internationella arenan tar i denna studie plats genom att undersöka vattenregimers spillover-

effekt till demokrati. Frågeställningen som vi ämnar utreda är: Hur kan en spillover-effekt av 

demokratiska värden förklaras med hjälp av regimteori? För att kunna göra denna 

undersökning använder vi Stephen D. Krasners definition av regimteori för att se om en 

enhetlig regim även påverkar demokrati, där demokrati studeras genom jämställdhet och 

frihet. Studien är genomförd på Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO), vilket 

möjliggör denna studie genom dess starka grad av utveckling. Resultatet av studien visar att 

medlemsstaterna haft en enhetlig demokratisk utveckling, men huruvida regimen är enbart 

ansvarig för detta är osäkert. 

 

Nyckelord: Internationella regimer, vattenregimer, ACTO, Amazonas, regimteori, 

spillover-effekt  

 
Antal ord: 9571 

 

Förteckningar 
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1. Inledning 
Studiet av vattenregimer studerats allt mer frenetiskt, där fokalpunkten varit främst fokuserad  

gällande huruvida transnationella vattenkällor leder till konflikt eller krig. De 261 

internationella vattenkällor som finns täcker ungefär 50% av jordens yta och påverkar 40% av 

dess population(Wolf 1998; 252). Amazonas är en utav dessa vattenkällor, och är dessutom 

hem till ungefär 50% av jordens regnskog, 420 ursprungsfolk och ungefär 20% av jordens 

sötvattenresurser(ACTO 1). Problem kring vatten uppstår främst då vattenhantering är ett 

område med begränsad utveckling, men är en nödvändig och därmed mänsklig rättighet(FN 

1). Regimer uppstår för att hantera dessa transnationella vattenkällor, vilket får vidare följder 

inom de aktörer som deltar i det internationella samarbetet(Jägerskog 2001;1). Amazon 

Cooperation Treaty Organization(ACTO) grundades 1978 och hanterar frågor gällande 

hållbar utveckling och social integration i Amazonasregionen(ACTO 5). Det kommande året 

fyller regimen 30 år, vilket leder till att frågor gällande dess inflytande på den internationella 

arenan ställs. Har regimen inverkan endast inom sitt område, eller skapar regimer ringar på 

vattenytan vilket sträcker sig även utanför dess egna område? 

 

1.1 Disposition 

I det första kapitlet introduceras undersökningens frågeställning kortfattat gällande teori och 

metod, vilket sedan leder till en reflektion gällande källor och material. Frågeställning och 

material sätts i kontext genom en introduktion till tidigare forskning inom området, för att 

sedan presentera de avgränsningar som gjorts.  

I kapitel två presenteras de teoretiska utgångspunkterna som använts för att skapa en 

analysmodell, där särskild vikt läggs vid frågeställningens två variabler. Därefter presenteras 

den teoretiska analysmodellen vilket består av tre steg: 1) regimens utveckling baserat på 

regimteori 2) hur den demokratiska utvecklingen inom regimen sett ut och 3) hur den 

demokratiska utvecklingen inom var medlemsstat sett ut. Avslutande för detta kapitel är en 

reflektion gällande den teoretiska användningen.  

I nästa kapitel presenteras den empiriska datan och ACTO ytterligare. Därefter följer 

appliceringen av empiri till den konstruerade analysmodellen inom samtliga steg, för att sedan 

presentera de slutsatser som kan dras inom respektive steg.  

Kapitel fyra består av en diskussion gällande de teoretiska grunder och den studie som 

genomförts, för att framhäva och presentera möjliga slutsatser av studien. 

 

 1.2 Syfte & frågeställning  
Vår frågeställning är formulerad enligt följande: Hur kan en spillover-effekt av demokratiska 

värden förklaras med hjälp av regimteori?  
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Denna studie fokuserar på huruvida en spillover-effekt av demokratiska nivåer skett från 

regimen till dess medlemsländer. Syftet är alltså att se vilka följder regimens utveckling får 

inom dess medlemsstater. Regimteori har sedan dess introduktion 1982 använts för att 

förklara regimers betydelse inom den internationella arenan(Krasner 1982; 185), och är giltig 

även i denna studie. Även inom vattenregimer och hydropolitik är regimteori vanligt 

förekommande(Jägerskog 2001; 2). Regimteori förklara hur regimer genom dess utveckling 

av principer, normer, regler och beslutsprocesser leder till att aktörernas förväntningar 

sammanvävs inom regimens problemområde(Krasner 1982; 185). Vår studie har en 

teorikonsumerande aspekt genom dess användande av regimteori, samtidigt som vi 

undersöker om denna sammanvävning av förväntningar även gäller utan för regimens givna 

område(Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 2015;41-42). Valet att studera just 

demokrati baseras på dess relation till mänskliga rättigheter, då vattenregimer hanterar 

mänskliga rättigheter utan att detta är dess egentliga syfte. Att studera spillover-effekten till 

en annan mänsklig rättighet, demokrati, anses därför vara en koppling möjlig att förutse.  

 

 1.3 Introduktion till teori och metod 

Regimteori används som ett analysverktyg genom att mäta den enhetliga utvecklingen inom 

regimer, vilket sker genom att förväntningar inom regimens givna område sammanvävs. Den 

främst etablerade definitionen av regimer presenterades år 1982 av Stephen Krasner och lyder 

enligt följande: 

 

“Sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision making  procedures 

around which actors expectations converge in a given area of  international 

relations” (Krasner 1982; 185).  

 

Genom att förväntningar sammanvävs, blir regimen mer enhetlig. Detta är alltså även 

ett mått på regimens styrka(Krasner 1982; 189).  Denna nivå på enhetlighet är föremålet för 

vår forskningsfråga, eftersom vi ämnar undersöka hur regimer kan leda till en spillover-effekt 

utanför regimens givna syfte. Denna undersökning fokuserar på huruvida regimen kan leda till 

ett demokratiskt skifte inom medlemsstaterna. Vattenregimer är skapade för att hantera en 

mänsklig rättighet, vilket kan vara skäl till vidare påverkan inom andra mänskliga rättigheter. 

Demokrati har därför blivit föremål för denna studie. Huruvida de demokratiska nivåerna ökar 

eller minskar över sikt är av mindre väsentlighet, utan mätningen fokuserar snarare på att 

medlemsstaternas värden blir mer enhetliga.  

 

 1.4 Material och källkritik 

Det främsta litterära materialet som använts i denna undersökning är International 

Regimes(1982) i International Organization(IO) vol. 36, där Stephen Krasner agerat redaktör.  

International Organization är en akademisk journal som publiceras fyra gånger per år, och 

har gjort så sedan 1947. Journalen var med i en undersökning vars mätning resulterade i att IO 

rankades först utav 28 andra journaler. Undersökningen genomfördes i USA och riktade sig 

mot lärande och forskning inom internationella relationer(Peterson,Tierney, Maliniak 2005). 

Volym nr 36 stärker vår undersökning genom att bidra med flertal olika teoretiska perspektiv 
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inom internationella regimer, och är av särskild vikt då denna källa är frekvent citerad inom 

regimteori(Jägerskog 2001; 1). Vidare har 14 framstående forskare inom internationella 

relationer bidragit med kunskaper för att sammanställa verket.  

Källan är publicerad för 35 år sedan vilket anses gammalt, men eftersom regimteori 

haft en begränsad utveckling är  källan fortfarande relevant. Detta tydliggörs genom att 

forskning idag främst citerar denna källa vid studiet av regimteori(Haftendorn 

2000),(Jägerskog 2001). För att komplettera denna källa med senare forskning har vi valt att 

studera individuella forskningsprojekt och senare publicerade källor, däribland Andreas 

Hasenclaver, Peter Mayer och Volker Ritterberg (2001), Anders Jägerskog (2001)(2003) och 

Helga Haftendorn (2000). Dessa verk visar på hur regimteori använts, samt hur regimer leder 

till vidare samarbete, och blir därför ett bra komplement till International Organizations. 

Den teoretiska grunden till denna undersökning är baserad på Stephen Krasners 

ramverk, vilket sedan kompletteras med Arthur Steins kapitel om fångarnas dilemma(Stein 

1982; 299-324). Även Robert Keohane har författat ett kapitel som vidrör vårt ämne, vilket 

används i undersökningen (1982; 325-355).  

För genomföra den empiriska delen av vår studie har vi hämtat och analyserat data 

från den valda regimens hemsida, d.v.s. ACTO(ACTO 3). Hemsidan har publicerat samtliga 

resolutioner, deklarationer, mål, implementation, resultat o.s.v. under perioden 1978-2012 i 

regimens “Legal Basis Of The Cooperation Treaty(ACTO 2). Hemsidan är därför en god källa 

för att avgöra huruvida regimen utvecklas eller inte.  

 

 1.5 Tidigare forskning 

Vatten är en de viktigaste resurserna för människan, dels p.g.a vätskebehovet men även andra 

användningsområden som exempelvis transportmöjligheter. Den ökade globala 

uppvärmningen och den kraftigt växande mänskliga populationen hotar allt mer  de knappa 

vattenresurserna(FN 1). Under senaste tiden har vattenbristen och huruvida det leder till 

samarbete eller konflikt diskuteras allt mer. I och med den växande vattenbristen och dess 

konsekvenser har framförallt forskare börjat diskutera Hydropolitics, d.v.s vattenpolitik. 

Vattenpolitik avser förhandlingsprocessen av de transnationella vattenområdena mellan 

suveräna stater(Aggestam,Sundell-Ekstam 2013;10-1).  

Studier inom vattenregim har främst fokuserat på säkerhet, där vattenkällan analyseras 

som incitament till fred alternativt krig. Jägerskog, Haftendorn och Aggestam är tre svenska 

forskare som haft betydande framgång inom detta ämne, där regimteori emellanåt agerar 

verktyg för att påverka analysera hur utfallet kan förklaras(Aggestam,Sundell-Ekstam 

2013;10-1)(Jägerskog 2001)(Haftendorn 2000). Dock har regimteori likväl som vattenregimer 

endast studerats i en begränsad mån, vilket resulterar i att analysverktyg är knappt inom 

området. Denna studie har därför en teoriutvecklande karaktär, i ett försök att bidra med 

ytterligare analysverktyg för detta ämne.  

 

1.6 Avgränsningar 

Vår ambition med denna studie är att undersöka om regimer leder till en spillover-effekt 

utanför regimens givna område. Vi har begränsat oss till att endast studera ett område, 

demokrati, då detta ansågs överkomligt inom den begränsade tid och resurser som fanns 

tillgängligt.  
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För att begränsa mängden teoretiska vinklingar inom regimteori har en liberalistisk 

utgångspunkt använts,  då denna ansågs möjliggöra  en analys gällande spillover. Vidare har 

begreppen principer, normer, regler och beslutsprocesser studerats i en begränsad mängd i 

relation till begreppens komplexitet. De mest centrala aspekterna av begreppen har belysts i 

den mån möjlig för att återspegla verkligheten(Strange 1982; 485)(Ebay 2009; 117).  

Även demokrati är ett komplext område med flertal aspekter, vilket har avgränsats till 

att passa dess betydelse i undersökningen. Vi undersöker därför två aspekter av demokrati, 

frihet och jämställdhet, då dessa anses vara grundläggande värderingar och väsentliga inom en 

regims utveckling. Frihet och jämställdhet är relevant inom regimer då det mäter de olika 

medlemsstaternas värderingar(Stanford University 2004).  

I valet av empiri ansågs det avgörande att vattenregimen skulle ha erfarit en betydande 

nivå av utveckling då det är just utveckling som undersöks. Därför studeras endast en regim 

som existerat under en längre period. Syftet av denna undersökning är inte att redovisa 

samtliga forskningsprojekt kring vattenregimer eller det totala omfånget av regimteori. Den 

forskning och teori som använts i denna studie anses vara central inom områdena, då dessa 

förekommit frekvent inom det material som behandlats i framtagandet av studien.  
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2 . Teori 

Denna undersökning fokuserar på fenomenet spillover, där vi undersöker huruvida 

vattenregimer kan leda till en spillover-effekt gällande demokratiska värden. För att förklara 

denna spillover effekt har ett analysverktyg konstruerats. Detta består av tre steg, där det 

första undersöker regimutveckling baserat på regimteori. Det första steget baseras på 

regimteori, vilket förklarar regimers utveckling genom aktörers sammanvävning av 

förväntningar(Krasner 1982;186). Därefter undersöks den demokratiska utvecklingen inom 

regimen i form av jämställdhet och rättvisa. Tredje steget i undersökningen är att redovisa den 

demokratiska utvecklingen inom medlemsstaterna. Genom denna metod blir det möjligt att 

studera hur en vattenregim och dess demokratinivå kan påverka de individuella aktörers 

demokratinivå, och om detta faktiskt sker.  

 

 2.1 Teoretiska utgångspunkter inom regimteori 

Krasners definition av regimer introduceras 1982 och är än idag frekvent använd.   Regimteori 

används för att förklara varför starter bildas, hur dessa utvecklas samt hur de bryts ned. För att 

förklara denna utveckling analyserar regimteori den strukturella uppbyggnaden av principer, 

normer, regler och beslutsprocesser(Krasner 1982;185). Teorin har ursprung ur en liberalistisk 

synpunkt, även om den idag också influerats av realism, där Robert Keohane och Kenneth 

Waltz haft stort inflytande. Keohane och Nye är två forskare som bidragit till utvecklingen av 

regim teorin hävdar att det handlar om olika samlingar av arrangemang av normer, regler och 

procedurer som påverkar beteende och kontrollerar effektivisering. Forskaren Hedley Bull 

lägger istället större vikt vid betydelsen av reglerna och institutionen i det internationella 

samhället. Regler som berör generella och nödvändiga principer som kräver att grupper eller 

individer ska uppföra sig på ett visst sätt (Krasner 1982; 186-7).  

Keohane anser att det inte krävs ett specifik och korrekt sätt att definierar regimens 

strukturella begrepp, utan att det snarare är väsentligt att normer och principer är 

återkommande inom all internationell politik (Keohane 1982; 342-3). Det som är 

betydelsefullt för regimen och således för aktörer inom regimen är att de står på samma 

grund, alltså att aktörernas normer och principer sammanvävs. Dessa två dimensioner är 

själva grunden för regimen. Om regimens normer och principer överges kommer regimen 

antingen att ha bildat en ny regim eller försvunnit helt från det givna intresseområdet (Krasner 

1982;187-8). Dessa olika forskare grundar sina antaganden på att förväntningarna inom 

regimen sammanvävs (Krasner 1982;186-7-8). Från att det fanns en gemensam grund som 

bidrog till att regimen skapandet till att regimens aktörer allt mer får liknande förväntningar. 

Regimer studeras då i form av hegemoniteori, spelteori samt strukturalism (Gehring 1994;23-

28).  

Även inom studiet av vattenregimer har regimteori använts,  där Helga Haftendorn 

(2000) och Anders Jägerskog (2001)(2003) är framträdande forskare. Det har då lagt stor 

fokus vid krig och säkerhet, samt intresserats för analysen huruvida vattenregimer leder till 

konflikt eller samarbete.  
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2.2 Regimteori 

Regimteori förklara hur principer, normer, regler och beslutsprocesser leder till att aktörers 

förväntningar sammanvävs inom regimens givna område. Teorin blir relevant i vår 

undersökning då det förklarar hur en spillover-effekt blir möjlig, genom en förlängning av den 

nämnda sammanvävningen till även andra områden. Principer och normer definierar en regim 

då dessa formulerar den gemensamma grund som regimen bildas på. Regler och 

beslutsprocesser ger sedan uttryck för dessa och då det finns flertal metoder för samma mål, 

kan regler och beslutsprocesser variera utan att regimens grund förändras. En förändring av 

normer och principer vore därmed förändring i regimen som helhet(Krasner 1982;188). Man 

kan därmed studera principer och normer som långsiktiga mål vilka utgör regimens riktning 

inom det givna området(Hasenclaver, Mayer, Ritterberger 2001; 34). Vidare mäts regimens 

enhetlighet genom dess förmåga att nå konsensus inom de fyra strukturella områden. En mer 

enhetlig regim blir således en starkare regim(Krasner 1982; 189).  

Förklaring till hur denna enhetlighet utvecklas, studeras i denna undersökning genom 

aktörers val att samarbeta för att möjliggöra nyttomaximering över en längre tid(Krasner 

1982;195).  Detta illustreras genom fångarnas dilemma, vilket visar hur ett gemensamt 

intresse blir anledning till att regimer bildas(Stein 1982; 318). Regimen gör sedan att aktörer 

prioriterar långsiktiga intressen över kortsiktiga, där det långsiktiga målet är regimens 

grund(Stein 1982; 316). Resultatet blir att aktörer blir mer enhetliga även på kort sikt och 

aktörers förväntningar inom området sammanvävs därmed(Stein 1982;311). Regimens 

förmåga att sammanväva förväntningar leder sedan till att vidare samarbete 

skapas(Hasenclaver, Mayer, Ritterberger 2001;92).  

2. 2.1 Fångarnas dilemma- regimutveckling  

 

Fångarnas dilemma (se bifogad fil, figur 1)förklarar varför aktörer väljer att samarbeta inom 

ett gemensamt intresseområde. Teorin visar hur två aktörer väljer mellan grader av vinster, 

vilket får varierande grader av implikationer för motparten beroende på graden av vinst(se 

figur 1).Valen av de två aktörerna sammanvävs alltså för att generera ett resultat som kommer 

påverka båda, när de två aktörerna förhandlar om ett gemensamt område. Aktörerna är alltså 

beroende av varandra på grund av det gemensamma området (Stein 1982; 301). Detta gäller 

när paretooptimala
1
 resultat inte är möjligt(Stein 1982; 312). I studiet av vattenregimer är det 

gemensamma området den gemensamma vattenkällan. Eftersom vattenkällan är en gemensam 

grund i en längre tidsperiod, ställs aktörerna inför flertal scenarier av fångarnas dilemma. 

Detta påverkar aktörerna att inte endast studera vinster och förluster i form av kortsiktiga mål, 

utan möjligheten att förverkliga sina långsiktiga mål. Risken att drabbas av förluster inom det 

givna området leder alltså till att aktörer väljer utfall som gynnar båda lika(Stein 1982; 317). 

Valet att välja den största vinsten inom fångarnas dilemma riskerar även att leda  till den 

minsta vinsten, vilket därmed blir ett osäkert val. Denna osäkerhet stärks ytterligare av 

långsiktigheten och flertalet spelomgångar(Stein 1982; 305). För att minska osäkerhet 

fastställs reglering, som dessutom kommer minska risken för att någon aktör skulle fuska 

(Stein 1982; 319)(Hasenclaver, Mayer, Ritteberger 1997;34).  De långsiktiga målen 

                                                
1
 Paretooptimalitet är den positionen där man inte kan få det bättre utan att någon annan får det 

sämre(Stein 1982;312). 
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(principer) kommer avgör beteendemönstret (normer), som leder sedan till reglering (regler 

och beslutsprocesser). 

Fångarnas dilemma förklarar varför regimer startar, men även hur de utvecklas, vilket 

är avgörande i denna undersökning. Regimteori mäter måttet på enighet, där denna enighet 

följer utvecklingen av principer, normer, regler och beslutsprocesser. En enig regim anses då 

vara en stark regim. Enigheten grundas alltså på valet att prioritera långsiktiga mål över 

kortsiktiga, då detta leder till en gemensam grund och beteende mönster inom det givna 

området(Hasenclaver, Mayer, Ritteberger 1997; 31). Det sker en strukturell utveckling. 

 

 2.2.2 Regimer; studiet av spillover-effekt 

En regim bygger på ett gemensamt intresseområde vilket leder till långsiktiga, gemensamma 

mål. Regimer blir ett forum för diskussion och sammanförande, och genererar en strukturell 

gemensam utveckling inom principer, normer, regler och beslutsprocesser. Detta reducerar 

osäkerhet mellan aktörer, vilket anses vara en av de främsta anledningarna till att stater inte 

väljer samarbete oftare (Hasenclaver, Mayer, Ritteberger 2001;36). Genom att minska 

osäkerheten ökar sannolikheten för samarbete inom även andra områden; en så kallad  

spillover-effekt. Genom regimen blir aktörerna dessutom mer beroende av varandra, vilket 

ytterligare ökar regimens gemensamma utveckling. Regimer leder alltså till att förväntningar 

sammanvävs inte endast inom regimens huvudsyfte, utan även till samarbete inom andra 

områden.  

 Keohane argumenterar utifrån en ekonomisk synpunkt hur regimer kan leda till en 

spillover genom att ett samarbete leder till flertal samarbeten. Keohane argumenterar att 

regimer kommer grundas först när den ekonomiska vinsten av regimen är större än kostnaden 

att grunda regimen(Keohane 1982; 340). Denna startkostnad betyder att när ett samarbete väl 

startats, är kostnaden att vidareutveckla samarbetet lägre, och därmed mer eftertraktat. Med 

denna argumentation kommer samarbetet växa tills den inte längre kan generera kostnader 

som överensstämmer kostnaden att uppehålla samarbetet (Keohane 1982;341).    

 

 

 

2.3 Demokrati 

Vid studiet av internationella regimer blir demokrati relevant då demokrati är ett 

analysverktyg för att förklara regimens styrelseskick(Stanford University 2004). Vid studiet 

av demokrati finns en stor mängd definitioner, analyser och diskussioner för att artikulera 

detta komplexa begrepp(Mänskliga rättigheter)(Hood 2017). I denna undersökning har vi valt 

att fokusera på den demokratiska utvecklingen inom en regim, för att sedan studera huruvida 

denna utveckling även får en effekt i regimens medlemsstater.  

 

 2.3.1 Demokratisk utveckling; de olika perspektiven 

Studiet inom demokrati har pågått länge, med flertal kontrovarsialiteter och motstridigheter. 

Ett flertal olika faktorer har använts för att förklara demokratisering, vilka används i denna 

undersökning för att placera vår studie i kontext. De olika perspektiven ses som alternativa 

förklaringar till demokratiutveckling, vilket har försökts kontrolleras i denna undersökning.  
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Vid studiet av demokrati har moderniseringsteorin påvisat att ekonomisk utveckling 

och demokrati har en god korrelation. När statens ekonomi växer, stärks medborgarnas krav 

till ett demokratiskt styrelseskick (Bueno de Mesquita, Down 2005;78). Forskarna Bueno de 

Mesquita och Down menar att denna korrelation i allt mindre utsträckning verkar stämma i 

nuläget. I stället argumenterar de för att auktoritära stater får en allt högre ekonomisk tillväxt 

utan att de demokratiska värdena stärks, detta då den auktoritära styrelsen lyckas bibehålla sitt 

förtryck över folket. Dock fastslår de att redan väletablerade demokratier får högre stabilitet 

när staten har  en hög capita per person (2005;77-8). 

En ekonomisk och i sin tur materiell utveckling behöver inte nödvändigtvis vara 

anledningen till en korrelation mellan utveckling och demokrati. Utveckling leder istället till 

ett mer utbildat folk, där utbildning resulterar i ökade politiska krav och demokratiska 

värderingar (Boix 2009;19). Eftersom sociala och ekonomiska faktorer påverkar utvecklingen, 

råder det omstridigheter gällande vad som utlöser vad(Boix 2009;5). Denna utveckling kan 

förklaras med hjälp av regimteori, som säger att regimer påverkar aktörer.  

 

 2.3.2 Demokrati- en analys 

Med detta sagt, har vi valt att studera en begränsad del av den komplexitet demokratisk analys 

medför. Vi har därför valt att studera regimers demokrati i form av rättvisa och jämställdhet, 

för att se huruvida utveckling inom dessa får en spillover effekt hos de separata aktörerna. 

Frihet fokuserar då på möjligheten att yttra sina åsikter, rätten att göra sin röst hörd. 

Jämställdhet refererar till möjligheten att alla röster är lika värda, allas rätt att söka politiska 

poster (Stanford University 2004)(Mänskliga Rättigheter)(Hood 2017).  

 

2.4 Analysmodell 

För att genomföra denna teoriutvecklande studie ämnar vi att svara på hur regimer kan leda 

till spillover-effekt genom konstruktionen av ett analysverktyg, som sedan testas genom 

användandet av empiri. Analysverktyget kommer att presenteras i det här avsnittet.  

Detta analysverktyg består av tre steg; 1) regimutveckling mätt med regimteori 2) 

demokratisk utveckling inom regimen och slutligen 3) demokratisk mätning av regimens 

medlemsstater. Vid det två första stegen används de sedan tidigare introducerade begreppen 

principer, normer, regler och beslutsprocesser. Baserat på regimteori, mäter dessa regimens 

enhetlighet i form av att förväntningar sammanflätas. Det första steget fokuserar på regimens 

utveckling i form av denna enhetlighet, medan det andra steget särskilt belyser den 

demokratiska utvecklingen. Dessa två steg jämförs sedan med det tredje steget, här vill vi se 

om den undersökta utvecklingen av enighet speglas även inom medlemsstaterna.  

 

2.4.1 Regimer leder till att dess medlemsstater utvecklas i enlighet 

För att möjliggöra mätning av steg ett har en operationalisering genomfört. Denna 

operationalisering mäter utveckling i form av enighet, och leder till en numerisk skala med en 

total summa av 4 poäng. Denna enighet mäts med hjälp av principer, normer, regler och 

beslutsprocesser, där varje begrepp motsvarar ett poäng. Då flertal operationaliseringar 

använts för att representera dessa komplexa begrepp, har en procentsats om 100 procent 

fördelats jämnt över de olika operationaliseringarna. 100 procent motsvarar då 1 poäng. 
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Normer och principer leder till utveckling gällande regimen som helhet, medan regler 

och beslutsprocesser leder till utveckling inom regimen. Då denna studie fokuserar på 

utvecklingen av enhetlighet och sammanvävning, och dessa begrepp visar på olika typer av 

utveckling, blir de därför lika värda.  

För att genomföra den numeriska mätningen av regimutveckling samt den 

demokratiska utvecklingen, har dessa områden operationaliseras. Detta har gjorts genom att 

analysera och strukturera begreppen, vilket sedan lätt till en mätning av olika värden. 

Eftersom samtliga av dessa begrepp anses vara komplexa och därmed svåra att fånga in i dess 

helhet, har det antalet operationaliseringar som funnits lämpligt använts. Vidare har 

relevansen av varje mätning placerats i kontext till den utveckling som diskuteras.  

 

2.4.2 Demokratisk utveckling inom medlemsstater 

Det slutgiltiga steget i vår analysmodell är att samla in och strukturera data gällande 

demokratiutveckling inom var medlemsstat. Denna data är hämtad från en extern källa; Polity 

IV. Demokrati definieras enligt den externa källan Polity IV enligt tre grupper; 1)möjlighet 

för invånare att uttrycka sig 2) kontroll över makt överhuvuden genom institutionaliserade 

säkerhetsspärrar samt 3) att samtliga invånare garanteras rättigheter i deras dagliga liv och 

politiska deltagande (Polity IV 2016; 14). Syftet med mätningen är att studera huruvida de 

demokratiska värdena ökar i enhetlighet, dock är det av mindre vikt huruvida dessa värden 

ökar i en demokratisk förbättring. För att ytterligare visa på regimens betydelse, har vi valt att 

även studera den demokratiska utvecklingen inom alla Sydamerikanska stater, även de som 

inte  deltar i den valda regimen.  

 

2.4.3 Regimer leder till en spillover-effekt inom demokrati 

Dessa tre steg och de instruktioner som ingår, utgör vårt analysverktyg. Ambitionen av denna 

undersökning är att förklara hur regimer leder till en spillover-effekt inom demokratiska 

värden. Undersökningen täcker komplexa och svårförklarade områden, men anses med det 

utvecklade analysverktyget och de bakomliggande teoretiska argumenten möjligt.  

 

2.5 Analysmodell: en spillover-effekt 

Regimteori argumenterar att utveckling av principer, normer, regler och beslutsprocesser 

leder till en sammanvävning av förväntningar. Detta har med hjälp av teoretiska argument 

förklarats, samt regimens förmåga att leda till vidare spillover-effekt. Denna utveckling 

kommer  i denna sektion studeras med hjälp av det presenterade analysverktyget.  

 

2.5.1 Principer  

Principer och normer avgör regimens grund, och blir därmed en definition av regimen. 

Förändringar inom dessa två begrepp leder till förändringar inom regimen som helhet. Med 

detta sagt, är principer och normer mått på långsiktighet. Krasner definierar principer som 

tilltro på fakta, orsakssamband och rättfärdighet(Krasner 1982; 186). Denna definition 

fokuserar således på den gemensamma grunden av regimen och hur denna utvecklas. Tilltro 

är det centrala begreppet i utveckling på principer då denna avgör huruvida regimer väljer att 

långsiktigt investera i regimer eller inte. Tilltro har tidigare diskuterats i form av osäkerhet. 

där osäkerhet grundas i rädslan för att bli lurad eller att andra aktörer inte skulle uppfylla sitt 
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löfte. Inom vattenregimer delar flertal aktörer på samma resurser, vilket tvingar dessa aktörer 

till att komma överens gällande dess fördelning. Denna fördelning sker då till olika 

problemområden, vilka har olika bakgrunder och specifika problem. För att försäkra att 

fördelning sker rättvist och med korrekt motivering, delar aktörer då med sig av information 

för att rätt beslut ska kunna nås. Detta är ett exempel på hur tilltro regleras likväl som säkras 

för samtliga aktörer (2000;65-6).  

Fakta definieras som information, medan orsakssamband betyder tron på 

argumentation och de slutsatser som aktörer inom regimen drar. Även rättfärdighet associeras 

till tilltro, genom att tolkas som rakhet och ärlighet. Utan vilja att förvilla eller vilseleda. 

Principer handlar sammanfattningsvis om idéen att ett visst trossystem  genom  gemensamma 

mål och kausala övertygelser leder till ett visst utfall (Levy, Young, Zürn 1994;5). Principer 

kan alltså utläsas som långsiktiga mål och medlemsstaternas tillförande av information 

gällande det gemensamma området.  

 

 i. Regimutveckling- aktörer sammanvävs 

Vår operationalisering av principer kommer mätas genom att studera huruvida regimen enats 

om långsiktiga mål inom regimens syfte(Krasner 1982; 187). Långsiktiga avtal anses vara 

generella och agera ram för de kortsiktiga avtalen, där de kortsiktiga avtalen  främst syftar att 

lösa en specifik konflikt(Jägerskog 2003; 49) (Haftendorn 2000;65). Vidare anser Jägerskog 

att långsiktiga avtal får en starkare inverkan genom att fläta samman sociala normer. När det 

finns en gemensam social norm kommer regimen fungerar enklare då en internationell regim 

grundar sig på att det är en social institution som utgörs av sina medlemmars 

beteende(2003;48-9). Därför blir de betydelsefullt att se huruvida aktörerna inom regimen 

delar med sig av information som är väsentlig för regimen. Vår mätning görs därför enligt 

följande:  

 

 

 

Definition Operationalisering Resultat procentfördelning, 

möjliggör 1 poäng 

Principer; tilltro på fakta, 

orsakssamband och 

rättfärdighet 

Har regimen enats om 

långsiktiga mål, i form av 

syftet av regimens grund? 

50% 

För att skapa tilltro, delar 

regimen med sig av 

information gällande 

regimens grundande syfte? 

50% 

 

2.5.2 Normer 
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Normer definieras som beteendemönster baserat på rättigheter och förpliktelser(Krasner 1982; 

187). Rättigheter kan då tolkas som en plikt att följa lagstiftning, d.v.s. respekt för 

individuella aktörers rättighet. Detta yttrar sig genom att inte frångå förhandlingar, genomföra 

gemensamma beslut och slutligen även följa dessa genomröstade beslut. Normer avses främst 

vara icke-reglerad eller inte nedskrivna krav utan snarare ett tydligt mönster kring beteende; 

plikten alternativt skyldigheten att vända sig till andra stater i syfte att nå framtida 

förväntningar. Då normer bygger på krav och förväntningar mot övriga medlemsstater, leder 

normer till en sammanvävning av förväntningar redan innan regimen formellt 

skapas(Jägerskog 2003;145). Normer kommer därför att mätas genom att studera ett ökat 

samspel, då detta visar på att normer har sammanvävs.  

 

i. Regimutveckling- aktörer sammanvävs 

Vår operationalisering av normer består av två mätningar vilka har en lika procentfördelning 

gällande  poängsättning. Dessa mätningar lyder enligt följande; efterföljs de beslut som fattas 

under regimens schemalagda möten? Med schemalagda möten menas då möten som hålls på 

kontinuerlig basis, och är det främsta beslutsfattande forumet.  Visar regimmedlemmar på 

ökande interaktion i form av utbyte gällande regimens syfte?  

Definition Operationalisering Resultat procentfördelning, 

möjliggör 1 poäng 

Normer; beteendemönster 

baserat på rättigheter och 

förpliktelser 

Efterföljs de beslut som 

fattas under de schemalagda 

mötena? 

50% 

 

Visar regimmedlemmar på 

ökande interaktion i form av 

ubyte gällande regimens 

syfte? 

50% 

 

 

 

2.5.3 Regler 

Vid studiet av regler, definierar Krasner regler som specifika preskriptioner eller angivelse för 

handling. Hedley Bull stärker detta perspektiv ytterligare genom att argumentera att regler 

anger hur personer alternativt grupper ska efterföljas(Krasner 1982; 186)(Jägerskog 2001;2). 

Reglers betydelse inom regimer blir väsentlig då det betyder att aktörer förhandlat, accepterat 

och ratificerat reglerna i fråga. Detta visar på konsensus, och anses därmed vara en brytpunkt 

för regimens utvecklande(Waterbury 2002; 35). Regler anses därmed utvecklas i ett sent 

stadie av regimutveckling, vilket kommer agera hjälpmedel vid lösning av konflikt (Jägerskog 

2003;149). 

 

 i. Regimutveckling- aktörer sammanvävs 

För att möjliggöra en mätning gällande regimens reglering och angivelse för handling, 

kommer resolutioner och deklarationer mätas. Deklarationer används för att visa uttryck på 

konsensus inom område, och belyser då viktiga punkter. Dessa områden av vikt, kan vidare 
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specificeras inom resolutioner(Nationalencyklopedin). Regler kommer därför mätas genom; 

antal stater som undertecknat deklarationer och resolutioner sedan regimens grundande, samt 

det totala antalet resolutioner och deklarationer sedan regimens grundande. Undertecknande 

av deklarationer och resolutioner betyder att de presenterade dokumenten anses godtagbara. 

Med detta syftar vi att undersöka regimens förmåga att nå konsensus inom problemområdet, 

vilket görs genom produktionen av resolutioner och deklarationer. För att uppfylla detta krav 

krävs att antalet resolutioner och deklarationer ökar med tid, då detta tyder på en ökad 

produktivitet samt förmåga att genomdriva beslut. Om en ökning sker med tid uppfylles delen 

i mätningen. Detta tyder på en enhetlig utveckling.  

 

Definition Operationalisering Resultat procentfördelning, 

möjliggör 1 poäng 

Regler; specifika 

preskriptioner eller angivelse 

för handling 

Antal resolutioner och 

deklarationer som 

undertecknats sedan 

regimens grundande år 1978   

(möjliggör 

syfte/mål/objektiv)  

50 % 

Antal stater (procentuellt) 

som undertecknat dessa 

deklarationer och 

resolutioner 

50% 

 

 2.5.4 Beslutsfattande procedurer 

Slutligen anses “beslutsfattande procedurer” definieras som rådande praxis för framställning 

och implementering av gemensamma beslut. Inom internationell politik förs ständigt 

argument gällande hur beslut förhandlas och genomförs, där särskild fokus gällande intressen 

är ständigt närvarande. Denna fråga blir relevant i studiet gällande huruvida beslutsfattande 

procedurer anses vara ett verktyg som i varierande grad kan bidra till regimens funktion.  

 

 i. Regimutveckling- aktörer sammanvävs 

Beslutsfattande procedurer är det utfall när aktörers vilja att samarbeta och sammanväva 

ambitioner kan skådas; förhandlingar leder fram till bindande avtal. Beslutsfattande delas upp 

inom två delar; dels skapandet av reglering och dels implementationen av dessa(Krasner 

1982; 298). I likhet med regler, blir beslutsfattande procedurer väsentliga genom att förhandla 

fram konsensus inom regimen. Inom internationella regimer studeras aktörers intresse som en 

bidragande faktor till samarbete; där de individuella intressena möjliggörs genom en regim. 

Dessa intressen inverkar på beslutsfattande under förhandlingar.  

 

Definition  Operationalisering Resultat procentfördelning, 

möjliggör 1 poäng 

Beslutsfattande procedurer; Antal stater närvarande vid 50% 
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rådande praxis för 

framställning och 

implementering av 

gemensamma beslut 

röstning vid resolutioner och 

deklarationer 

Införs implementering 

gällande de beslut som hålls 

under de schemalagda 

mötena? 

50% 

 

2.5.5 Teoretisk tillämpning 

Principer, normer, regler och beslutsprocesser operationaliseras för att undersöka 

regimutveckling i form av enhetlig utveckling. Vi ämnar att undersöka huruvida regimers 

enhetliga utveckling även replikeras utanför regimens huvudsakliga syfte. Detta studeras 

genom att visa på följden av gemensamma beslut, sammanvävning av förväntningar och att 

ett samarbete leder till vidare samarbete.  

 

2.6 Demokrati 

Det andra och tredje steget i denna undersökning berör den demokratiska utvecklingen. Steg 

två gäller demokratiutvecklingen inom regimen, medan det tredje steget undersöker den 

demokratiska utvecklingen i regimernas medlemsstater.  

 

2.6.1 Demokratinivå inom regimen 

Mänskliga rättigheter i form av demokratiska värderingar definieras som frihet och 

jämställdhet inom regimen. Detta kommer studeras genom att studera om aktörer har lika 

rösträtt, aktörers möjlighet att söka politiska poster samt aktörers möjlighet att påverka 

dagordning i form av att kalla till extrainsatt möte. Jämställdhet fokuserar mer på en mätning 

gällande lika värde, d.v.s. maktfördelning mellan aktörerna. Frihet fokuserar istället mer kring 

aktörers möjlighet till yttrande(Stanford University 2004)(Mänskliga rättigheter).  

 

 

 

Definition Operationalisering Resultat  

Jämställdhet Har aktörer lika rösträtt?  

Har aktörer lika möjlighet att 

söka politiska poster? 

 

Frihet I syfte att illustrera friheten 

att tillföra till dagordningen, 

har aktörer möjlighet att 

kalla till extra möte ifall 

detta skulle anses 

nödvändigt? 

 

 

2.6.2 Demokrati nivå inom de individuella aktörerna  
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Polity IV genomför denna mätning genom att först mäta det demokratiska och auktoritära 

värdet av regimen. Det auktoritära värdet subtraheras sedan från det demokratiska, vilket 

resulterar i ett tredje värde som kallas ‘polity’.  Slutligen studeras hållbarheten av det politiska 

värdet vilket kan påverka resultatet ytterligare ±3.  Resultatet av denna sammanvägning blir 

det politiska värdet av staten i fråga, vilket mäts på skala +10 till -10. Värdet +10 anses vara 

det mest demokratiska värdet medan -10 är det mest auktoritära värdet möjligt(Polity IV 

2016; 14).  

 Denna demokratiska värdering kommer studeras med start 1958 och avslut 2007. 

Detta gäller för samtliga länder utom Surinam, vilket inte har data och därmed finns med i 

mätningen förrän år 1975. Syftet med att använda data från tidigare år, innan regimens 

grundande, är för att se den skillnad regimen orsakar genom dess skapande. Regimen 

grundades år 1978, och möjliggör därmed att se hur den demokratiska utvecklingen såg ut 

även innan regimens skapande. De år som studeras delas in i 10-årsperioder, detta för att 

skapa starkare kontraster gällande utvecklingen och på så sätt möjliggöra ett svar från den 

undersökning som genomförs.  

För att vidare undersöka relevansen av regimens utveckling, har vi valt att studera den 

demokratiska utveckling inom övriga stater i Sydamerika som inte ingick i regimen. För att 

stödja forskningsfrågan önskar vi då att dessa stater inte visar samma enhetliga demokratiska 

utveckling.  

 

2.7 Reflektioner och självkritik av metod och teoretiskt perspektiv  

För att möjliggöra denna studie använder vi regimteori, fångarnas dilemma och en kortare 

analys gällande demokratiutveckling. Dessa operationaliseras sedan, för att mäta huruvida 

regimer har en spillover-effekt inom demokrati. Reflektioner och självkritik inom först metod 

och sedan teori kommer härefter presenteras.  

 

 2.7.1 Metod 

För att stärka bevisunderlaget och därmed legitimiteten till denna undersökning finns det 

åtgärder som kan göras. Studien fokuserar på utveckling i sektioner om 10 år, detta för att 

kategorisera utveckling och visa på starkare skillnader än en årlig utveckling. Att kategorisera 

resultat i perioder kan dock antyda på starka kontraster som inte återspeglar verkligheten, utan 

tyder snarare på en periodvis-utveckling. Vidare är denna utveckling studerad genom närvaro 

på diverse olika strukturella byggstenar, såsom resolutioner, stadgar o.sv. En kvalitativ studie 

som fokuserat till större del på djupet hade potentiellt bidragit med ytterligare konkret 

information, och därmed ökat legitimiteten av studien.  

Vidare faller denna studie för måttet av byråkrati inom regimen. För att samla in 

material och möjliggöra studien har vi hämtat och hanterat data, vilket har digitaliserats och 

dokumenterats av dels regimen och dels Polity IV. Bristen på dokumentation betyder inte 

nödvändigtvis att en utveckling ej skett, utan att regimen eller aktörerna inte nyttjade den 

byråkratiska processen. För att åtgärda detta skulle intervjuer alt. direkt kontakt med regimen 

potentiellt erbjuda svar på denna osäkerhet. Dock brister tid och resurser för att möjliggöra 

detta inom denna studie, utan blir en möjlighet för framtida studier. 

 

 2.7.2 Teori 
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Regimteori har sedan dess introduktion använts inom inom flertal områden, vilket har lett till 

att den nått en nivå av acceptans där den teorin anses etablerad. Dock finns det fortfarande 

kritik gällande dess utformning, där Susan Strange varit en utmärkande röst(Strange 1982; 

479-496). Trots att Krasners definition av regimteori är en av de mest citerade har den 

kritiserats för dess tvetydighet då den anses bred och till viss del ofullständig(Strange 1982; 

485). Bredden av definitionen har förklarats vara av anledningen att inte endast stater utan 

även övriga aktörer ska kunna ingå i definitionen och då analyseras med regimteori (Ebay 

2009; 117).  

Vidare argumenterar Susan Strange att regimer endast skapas av de som har råd med 

det, d.v.s. att de aktörer som deltar i en regim redan nått en viss punkt i sin utveckling. Det är 

detta stadie av utveckling som är avgörande för vidare utveckling och spillover, snarare än 

regimen själv. Diskussioner kring regimteori har minskat över tid, vilket av vissa forskare 

tolkats som att teorin nått en legitim plats inom internationella relationer(Jägerskog 2003;52-

3). 

Ett försök att visa på att regimen är den huvudsakliga anledningen till den 

demokratiska utvecklingen är den främsta svårigheten inom denna studie. Detta har delvis 

försökt fångas genom att visa den demokratiska utvecklingen hos aktörer  i Sydamerika som 

inte ingår i regimen. För att vidare förbättra och skapa ytterligare kredibilitet för denna 

undersökning, skulle vi vidare studerat skillnader inom regimens gränser jämfört med utanför. 

Genom att ytterligare studera detta skulle vi tydligare kunna visa att vattenregimen är den 

verkliga anledningen till den demokratiska förändringen, och att inte andra faktorer påverkar 

detta.  

 

 

 

 

 

 

3. Empiri 
Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) är en mellanstatlig organisation vars syfte 

är att främja en hållbar utveckling av amazonfloden. Amazon Cooperation Treaty (ACT) 

bildades 1978 och vid införandet att ett permanent sekretariat i Brasilien år 1995, bytte ACT 

namn till ACTO. De åtta medlemsstaterna (Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Peru, Surinam, Venezuela) har samtliga varit med från regimens grundande. Regimen önskar 

att uppnå ökad regional integration genom att kollektivt hantera frågor gällande bl.a. 

Amazonas ekosystem, dess ursprungsbefolkning och vattenresurser(ACTO 5). Regimen är 

uppbyggd på tre stycken delar, The meeting of Minister of Foreign Affairs, Amazon 

Cooperation Council (CCA) där diplomater som representerar staten sitter ochslutligen  The 

Coordination Commission of the Amazon Cooperation Council (CCOOR) som finns till för 

att stötta CCA (ACTO 1).  Regimen har efterhand utvecklat gemensam reglering och 

beslutsproccesser baserat på deras gemensama normer och principer, vilket regleras inom 

regimens s.k. Legal Basis(ACTO 2). Regimen är alltså en långt utvecklad regim, vilket 

möjliggör vår studie gällande regim utveckling över tid.  
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3.1 Regimers utveckling leder till en gemensam utveckling av demokrati 

3.1.1 Regimer leder till sammanvävd utveckling 

a. Principer 

I studiet av principer fann vi att ACTO har producerat och undertecknat långsiktiga avtal som 

berör regimens syfte. Organisationen fördjupade ytterligare sitt samarbete och långsiktiga 

tänkt när de gick från ACT år 1995 till ACTO. De valde då att införa ett permanent sekretariat 

vilket visar på ytterligare investering till framtida samarbete(ACTO 2). Vidare reglerar avtalet 

att medlemsstaterna bör dela med sig av information enligt artikel XV(ACTO 5). Detta gör att 

information som behövs gällande Amazonas är öppen för samtliga medlemmar.  

Resultatet som kan utläsas i tabellen (tabell 1, bifogad fil)visar på att ACTO har satt 

upp långsiktiga och generella avtal, detta gör det främst genom amendment protocol år 1978 

samt när de införde det permanenta sekretariatet, vilket bidrar med ökat förtroende till att vara 

en långsiktigt regim (ACTO 2)(ACTO 5).  Mätningen visar på att ACTO sedan länge har 

arbetat för att regimen ska ha en långsiktigt tänk, vilket gör att förtroendet för regimen 

förstärks och även sammanvävs.  Detta förstärks ytterligare när  regimen sedan sin bildning  

har strävat för att informationen ska vara öppen för alla inom regimen. Sammanfattningsvis 

uppfyller regimen hundra procent av vår operationalisering av principer, vilket leder till en 

sammanställning av ett poäng.  

 

b. Normer 

Mätningen som genomförts visar på att regimen bestämt att medlemsstaterna ska ses vid 

Amazon Cooperation Council (ACC) ses årligen och utrikesministrarnas möte hålls vartannat 

år som avtalat. Enligt deras avtal ska även staterna turas om att hålla i mötena, vilket gör att 

utrikesministrarna besöker de olika medlemsländerna(ACTO 1)(ACTO 2). 

Utrikesministrarnas interaktion har således ökat i och med bildandet av regimen. Även 

arbetare som jobbar för ACTO har forum och workshops tillsammans (ACTO 3).  

Resultatet som kan utläsas i tabellen (tabell 2, bifogad fil)visar på att regimen arbetar 

för att efterfölja lagstiftning/beslut av principer, d.v.s. överenskommelsen som lade grunden 

för regimen. Dels så genomförs CCA:s årliga möten och utrikesministrarnas möte som ska 

hållas vartannat år. Mötena hålls av den stat som blivit utsedd ansvarig, vilket är ett bevis på 

att bestämmelser efterföljs. Dessutom arbetar regimen aktivt för att uppfylla beslut i syfte att 

uppnå regimens syfte. Exempel på sådan aktivitet är  det projekt som skapas för att hjälpa den 

minst utvecklade staten enligt artikel XVII i Amendment Protocol (ACTO 5), men även 

projekt som “Regional Action in the Area of Water Resources”  vars syfte är att stärka 

vattenresurserna (ACTO 7). Från detta visar undersökningen att regimen arbetar för att hålla 

de bestämmelserna som ACTO tagit (ACTO 6). När detta fungerar tyder det på att regimen 

har ett samspel mellan sina aktörer och blir allt mer enhetliga.   

Regimen uppfyller även mätning i att ha en ökad interaktion och socialt samspel, 

något som dels gjort genom att ACTO har workshops som gör att personer från olika stater 

möts och utbyter erfarenhet, kunskap och information med varandra (ACTO 4). Vidare kan  

vi sen en ökning i antalet workshops och forum under perioden 1998-2007. 

Sammanfattningsvis uppfyller regimen hundra procent av vår operationalisering för normer 

och får ett poäng.   



 21 

 

c. Regler 

Mätningen gällande kortsiktiga avtal, d.v.s. preskriptioner för att uppnå de långsiktiga målen 

möjliggörs genom deklarationer och resolutioner. ACTO genomförde sin första resolution 

1995 och samtliga av medlemsstater har undertecknat denna.  

Resultatet som kan utläsas i tabellen (tabell 3, bifogad fil) visar på att 11 resolutioner 

undertecknades mellan åren 1988-1997 och sedan 41 st mellan 1998-2007. Innan 1988 

undertecknades inga resolutioner.  Antal deklarationer har varit 3 st mellan 1978-1987, 3 st 

mellan 1988-1997 och sedan 5 st mellan 1998-2007 (ACTO 2). Första deklarationen 

undertecknades 1978. ACTO har tagit beslut om att de krävs enhällig majoritet inom besluten 

och som alla stater måste underteckna(ACTO 5), vilket innebär att resolutionerna och 

deklarationerna undertecknar av alla regimaktörer. Antalet resolutioner som regimen 

undertecknar har ökat, vilket tyder på att regimen blir allt mer enhetlig när antalet resolutioner 

ökat så pass mycket under en tioårsperiod.  Vi kan inte se en stor ökning i antalet 

deklarationer som undertecknats. De första två decennierna undertecknades tre stycken 

deklarationer båda gångerna och sedan ökade det med ytterligare två nästa decennium (ACTO 

2). Det är ingen markant ökning vilket skulle kunna bero på att deklarationen snarare handlar 

om deltagarnas åsikter eller uppfattning inom en särskild fråga(UNESCO 2016). Att 

deklarationer ökat tyder snarare på att mötena som varade mellan 1998-2007 varade under 

längre tid och därför krävdes ytterligare deklarationer.  Sammanfattningsvis uppfyller regimen 

hundra procent av vår operationalisering för regler.  Det har skett en markant utveckling av 

regler, genom att allt fler resolutioner och deklarationer undertecknats, vilket innebär att 

regimen utvecklas och blir allt mer fullfjädrad. 

 

d. Beslutsfattande procedurer 

Beslutsfattande procedurer definieras enligt följande; rådande praxis för framställning och 

implementering av gemensamma beslut. Vidare krävs att samtliga röster är enhälliga för att 

beslut ska fattas. Vidare närvarar samtliga ACTO representanter vid samtliga Ministers och 

CCA möten(ACTO 2). Gällande implementering av beslut, har inga referenser till specifik 

implementering i form av åtgärder skett förrän år 2004. Detta kan vara resultatet av 

digitalisering och att regimen nått ett stadie där allt mer dokumenteras. Sannolikheten att 

implementering skett redan tidigare är stor, då regimen i tidigare resolutioner benämnt att 

implementering anses viktig, uppmuntras och liknande. CCOR är det organ inom regimen 

som assisterar de beslut som bestäms inom Minister Mötena, medan de Permanenta 

Kommissionerna inom var stat själva är ansvarig för att implementera besluten inom de 

områden som påverkas av besluten(ACTO 1).  

Resultatet som kan utläsas i tabellen (tabell 4, bifogad fil)visar på att ACTO är mån 

om den beslutsfattande proceduren. Vid röstning närvarade samtliga aktörer inom regimen 

och har haft denna nivå av närvaro sedan regimen bildades. I studiet av implementering 

saknas konkreta bevis på implementering i de deklarationer och resolutioner som Legal Basis 

innefattar fram till år 2004. Fram till detta årtal beskrivs vikten av implementering och åtgärd, 

men konkreta förslag belyses inte. Efter 2004 nämns specifika projekt och åtgärder som görs 

för att möjliggöra regimens syfte(ACTO 2; 41). Resultat av vår mätning visar på att regimens 

aktörer har ett starkt intresse av ett lyckat samarbete p.g.a. det starka närvarandet vid röstning, 
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vilket tyder på enhetlighet av att lyckas inom regimen. Sammanfattningsvis uppfyller regimen 

50 procent av vår operationalisering av den beslutsfattande procedur vilket leder till 0.5 

poäng.   

 

e. Regimutveckling- summering 

Sammanställningen av ACTO:s nivå på regimutveckling anses vara god. Detta då regimen 

utvecklat konsensus inom samtliga av regimens strukturdelar. Vidare visar regimen på god 

utveckling inom varje enskild del, vilket tyder på en välutvecklad princip som tydliggjorts och 

ytterligare sammanslutits, d.v.s. intensifierat efter cirka 20 år. Denna vidareutveckling tyder 

på fortsatt investerade resurser i form av tid och målsättning. Även regler och 

beslutsprossecer anses goda. Regimen har fortsatt producera lagstiftning, medan 

beslutsprocesser struktureras tydligare men inte lett till en förändrad maktbalans. Det 

numeriska resultatet blir 3,5 poäng i dagsläget, vilket är en summa som utvecklats sedan 

regimens grundande. Betydande årtal i denna studie är 1978 då regimen grundades, 1988-

1997 men även 1998-2007 då en ökning inom resolutioner sågs. 1995 valde regimen att 

återkoppla till dess skapande genom en omformatering och ytterligare investering till 

framtiden. 

Regimen har alltså visats vara utvecklande, pragmatisk och lösningsorienterad. Detta 

visas genom de flertal resolutioner och deklarationer som producerats, vilka både återkopplar 

till tidigare mål likväl skapar nya samt vidareutvecklar de befintliga.  

  

3.2 Demokratisk utveckling 

i. Demokratisk utveckling inom regimen 

Denna mätning har gjorts i tioårsperioder från regimens grundande år 1978-2007. 

Förändringar av jämställdhet och frihet har studerats i syfte att undersöka den demokratiska 

utvecklingen inom regimen. Resultatet (se tabell 5, bifogad fil)av operationaliseringen visar 

att samtliga aktörers röster är lika mycket värda samt att samtliga medlemmar får söka de 

olika politiska platserna inom regimen. Detta tyder på en jämställdhet inom regimen, vilket är 

en avgörande byggsten inom demokrati. Mätningen av frihet visar även att alla stater har 

samma möjlighet att kalla till extrainsatta möten, förutsatt att en majoritet stödjer denna extra 

kallelse (ACTO 2; 132). Detta innebär att ACTO uppfyller samtliga kriterier.  

 

 ii. Demokratisk utveckling inom individuella aktör-stater 

Vår undersökning har summerat staternas demokrati nivåer under tioårsperioder, och sedan 

sammanställt de i graf 1. Grafen visar att aktörernas värden ökar i korrelation, med andra ord  

att den demokratiska skillnaden mellan aktörerna minskar. Samtliga aktörer finns med från 

1975, och innan dess saknas Suriname.  

 

3.2.1. Demokratisk utveckling inom aktörernas stater 

Diagram 1 (se bifogad fil): Diagrammet visar regim-aktörernas demokratiska utveckling över 

tid från 1958-2007. Tidpunkter som markerats väsentliga i utvecklandet av regimer är år 1978 

vid regimens officiella grundande och 1995 då den omformulerades. En fördröjning gällande 

den demokratiska utvecklingen bör förekomma, men viktigast i studiet av korrelation är att 

regimutveckling ska ske innan den demokratiska utvecklingen.  
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Diagram 2 (se bifogad fil): Diagrammet visar att även de stater som inte ingår i regimen har haft en 

demokratisk utveckling, vilket för de Sydamerikanska ländernas demokrati nivåer innebär att de 

närmar sig varandra. För att avgöra om det råder en skillnad mellan medlemsstater och icke-

medlemsstater, kan den numeriska skillnaden mellan dessa två grupperingar räknas ut. Skulle 

medlemsstater då visa på en mindre numerisk skillnad än de stater som inte är med i regimen, kan 

man fastslå att regimen skapar relevans i sammanvävningen av demokratiska värderingar. Dock 

tycks skillnaden, ifall befintlig, vara relativt liten. Regimens sammanvävande av förväntningar tycks 

därmed ha betydelse då den demokratiska utvecklingen blir mer enhetlig allt eftersom regimen 

utvecklas, dock ifrågasätts denna spillover-effect även ifall icke-medlemsstater följer denna 

utveckling. Regimens relevans ifrågasätts därmed.  

ACTO är del av det internationella systemet och påverkas därmed av utomstående faktorer, 

precis som icke-medlemsstaterna. Ekonomiska förändringar kan stärka likväl försvaga både regimen 

och de stater som inte ingår i regimen, och då få en betydelse för deras generella utveckling. 

Moderniseringsteori förklarar utvecklingen av demokrati i form av ekonomi, vilket potentiellt skulle 

vara anledningen till de ökade demokrativärdena i Sydamerika. Att regimen skulle vara den 

huvudsakliga anledningen till den demokratiska utvecklingen anses dock osäkert.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Regimteori inom vatten- en hybridregim 

Denna undersökning ämnar besvara frågeställningen: Hur kan en spillover-effekt av 

demokratiska värden förklaras med hjälp av regimteori? För att möjliggöra ett svar på denna 

forskningsfråga har ett analysverktyg bestående av tre steg konstruerats. Det första steget 

undersöker regimens utveckling gällande principer, normer, regler och beslutsprocesser. Det 

andra steget undersöker den demokratiska utvecklingen med hjälp av studiet av jämställdhet 

och frihet, för att slutligen undersöka den demokratiska utvecklingen inom medlemsstaterna.  

 

4.1 Resultat & diskussion- ACTO 

Vattenregimer är konstruerade för att hantera vattenfrågor. Då stater är självcentrerade 

betyder detta att regimer grundas först när vinsten av att skapa regimen är större än vinsten att 

inte skapa den (fångarnas dilemma). Den gemensamma vattenkällan i vattenregimer blir den 

initierande anledningen till att regimen påbörjas och blir även anledningen till att regimen 

vidareutvecklas. På detta sätt utvecklas principer och normer, likväl som regler och 

beslutsprocesser.  
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ACTO grundades 1978 för att hantera frågor gällande Amazonas och bestod redan då 

av de 8 medlemsstater som är med i regimen än idag. Genom studiet av regimteori anses 

ACTO vara en enhetlig regim. Den mätning som gjorts gällande principer har visat att 

regimen har generella och långsiktiga avtal, vilket kontinuerligt stärkts sedan dess grundande. 

Detta illustreras bl.a. genom att regimen agerar forum för att kommunicera, förhandla men 

även dela information. Vidare har ytterligare instanser införts sedan 1978 och interaktionen 

mellan medlemsstater har ökat. Detta tyder på att likväl principer som normer utvecklats, 

vilket är avgörande mått på regimers enhetliga utveckling. Till följd av den operationalisering 

som gjorts, kan denna undersökning fastställa att normer och principer visar på en utveckling 

med ett numerisk värde på 3,5 utan 4 möjliga.  

Även regler och beslutsprocesser visar på att ACTO aktivt jobbar för att sammanväva 

medlemsstaternas förväntningar, dels genom produktionen av resolutioner och deklarationer 

(regler) och dels för att medlemmarna aktivt deltar för att dessa ska införas (beslutsprocesser). 

Regler och beslutsprocesser får tillsammans 1,5 poäng till följd av att de brister i information 

innan 2004 huruvida beslut implementeras eller inte. Därmed fastställer det använda 

analysverktyget att ACTO är en långt utvecklad regim med det numeriska värdet på 3,5 av 4 

möjliga poäng. Då detta värde syftar på regimens enhetliga utveckling, vilket visas på 

varierande områden där konsensus och gemensamhet uppnåts, fastställs även att ACTO 

utvecklats till en stark regim. Genom att uppfylla detta mått blir det möjlig att studera 

huruvida en spillover-effekt av demokrati skett.  

Gällande den demokratiska utvecklingen uppstår problem till följd av att samtliga av 

Sydamerikas länder visar på en enhetlig utveckling, oavsett om staterna är medlem i regimen 

eller inte. Trots att staterna visar på en enhetlig utveckling blir det därför svårt att fastställa 

adekvat kausalitet. Vidare information som kan studeras från den insamlade datan är att en 

positiv ökning skett. Trots att detta inte är det syftet av studien, kan man då undra gällande 

regimens roll inom denna positiva utveckling. Dock kvarstår problemet att isolera regimens 

medlemsstater, och visa på adekvat kausalitet. Svaret på vår forskningsfråga blir därmed 

begränsat; staterna har erfarit en enhetlig utveckling, men huruvida regimen är enbart ansvarig 

för detta föreligger osäkert.  

  

4.2 Förbättra undersökning- framtida studier 

Diskussioner kring huruvida detta resultat är rimligt eller inte tar avsprång i den valda 

metoden och teorin, vilket diskuterats sedan tidigare. Ett fåtal kommenterar kan dock belysas i 

slutet av denna skrivning.  

Krasners definition gällande regimer har kritiserats då den ansetts bred och 

svårhanterlig, vilket potentiellt kan illustreras i denna undersökning. Även demokrati har 

denna breda karaktär, vilket leder till att en studie med dessa två teoretiskt komplexa ämnen 

kan leda till svårigheter att isolera utomstående faktorer. Genom striktare definitioner kan en 

mer begränsad sortering av information ske, vilket skulle kunna leda till tydligare adekvat 

kausalitet. Dock tycks likväl teoretiska argument som den valda operationaliseringen fungera 

i studiet av regimer och dess aktörers enhetliga utveckling. Problem uppstår först i studiet av 

demokratisk utveckling då stater visar på lika utveckling oavsett medlemskap i regimen. 

Genom att avgränsa den demokratiska utvecklingen till ett särskilt område, skulle regimens 

effekt möjligtvis tydliggöras. Problem som dock kan uppstå av detta är att demokratiska 
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värden kan anses interdependenta. Isolering av enskilda demokratiska områden kan då styras 

av de faktorer som inte tas med.  

Att visa på adekvat kausalitet är denna undersöknings svåraste uppgift. Att 

demokratisk utveckling skulle vara en följd endast av ACTO:s spillover-effekt kan anses 

ambitiöst och svår övertygat baserat på den teoretiska information som presenteras. Framtida 

studier inom detta ämne skulle kunna vidareutveckla regimers spillover-effekt till dess 

medlemsstater inom demokratiska värderingar, men även andra områden. Man skulle då 

kunna undersöka om vattenregimer leder till spillover-effekt endast inom särskilda områden. 

Denna typ av studie skulle leda till en starkare förståelse gällande vattenregimer utveckling 

och regimers påverkan på den internationella arenan.  
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Bifogad diagram och tabeller 

 

 
 Källa: Blankonthemap. Figur 1.  

 

 

 

Tabell 1: Principer 

 

Definition Operationalisering Resultat procentfördelning, 

möjliggör 1 poäng 

Principer; tilltro på fakta, 

orsakssamband och 

rättfärdighet 

Har regimen enats om långsiktiga mål, 

i form av syftet av regimens grund? 

Ja, långsiktiga mål finns 

genom: 

1978- ACT 

1995- ACTO (permanent 

sekretariat, långsiktigt 

tänkt) 

 

För att skapa tilltro, delar regimen med 

sig av information gällande regimens 

grundande syfte? 

Ja, och det ska de enligt 

artikel XV 

 

Källa: ACTO 2, ACTO 5     
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Tabell 2: Normer 

 

Definition Operationalisering Resultat procentfördelning, 

möjliggör 1 poäng 

Normer; beteendemönster 

baserat på rättigheter och 

förpliktelser 

Efterföljs lagstiftning/beslut av 

principer  

Ja, lagstiftning efterföljs: De 

reglerade mötena hålls. 

Regimen hjälper varandra i sin 

utveckling (artikel XVII).   

Sätter upp särskilt riktade projekt 

(artikel XXIV) 

 

Visar regimmedlemmar på 

ökande interaktion i form av 

sociala utbyten? 

Utrikesminister besöker varandra 

och har gjort sedan grundandet 

1978. 

Har även workshops och forum 

utöver fasta arbetet vid floden  

 

Källa:  ACTO 1,  ACTO 2, ACTO 3, ACTO 4 och  ACTO 6 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Regler 

 

Definition Operationalisering Resultat 

procentfördelning, 

möjliggör 1 poäng 

Regler; specifika 

preskriptioner eller 

angivelse för handling 

Antal resolutioner och deklarationer som 

undertecknats sedan regimens grundande år 

1978   (möjliggör syfte/mål/objektiv)  

Resolutioner: 

1988-1997 11 st  

1998-2007 41 st 

Deklarationer: 

1978-1987 3 st 

1988-1997 3 st  

1998-2007 5 st 

 

-->Det sker en ökning 

Antal stater (procentuellt) som undertecknat 

dessa deklarationer och resolutioner 

1978-1987 : 100 %  

1988-1997 : 100 % 

1998-2007 : 100 % 

Källa: ACTO 2, ACTO 5 
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Tabell 4: Beslutsfattande procedur  

 

Definition Operationalisering Resultat procentfördelning, 

möjliggör 1 poäng 

Beslutsfattande procedurer; 

rådande praxis för framställning 

och implementering av 

gemensamma beslut 

Antal stater närvarande vid 

röstning vid resolutioner och 

deklarationer 

Resolutioner: 

1978-1987: alla närvarade 

1988-1997 : alla närvarade 

1998-2007 : alla närvarade  

 

Deklarationer: 

1978-1987: alla närvarade 

1988-1997 : alla närvarade 

1998-2007 : alla närvarade  

Införs implementering gällande 

de beslut som hålls under de 

schemalagda mötena? 

1978-1987:  

1988-1997 :  

1998-2007: Från 2004 nämns 

specifika åtgärder som görs 

till följd av beslut.  

Källa: ACTO 1, ACTO 2 

 

 

Tabell 5: Demokratisk utveckling 

Definition Operationalisering Resultat 

Jämställdhet Har aktörer lika rösträtt? För att beslut ska genomföras krävs 

att regimen har enhetlig röstresultat.  

Har aktörer lika möjlighet att söka politiska 

poster? 

Brasilien är permanent head, vilket 

betyder att de implementerar de beslut 

som fattas i minister meeting.  

Permanenta sekretariatet står under 

minister meetings. (1998) 

Secretary general kan alla stater söka.  

Frihet I syfte att illustrera friheten att tillföra till 

dagordningen, har aktörer möjlighet att kalla 

till extra möte ifall detta skulle anses 

nödvändigt? 

Alla kan kalla extra möte, dock krävs 

stöd från majoritet av andra aktörer 

för att mötet ska genomföras(1998) 

 

Källa: ACTO 2,  
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Diagram 1:  - ACTO medlemsstater, demokratiutveckling över tid. Mätt i perioder på 10 år.  

 

 

 
Källa: Polity IV. 2014 

 

 

 

Diagram 2: Demokratiutveckling i korrelation med tid 

 
Källa: Polity IV. 2014 


