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Abstract 

The purpose of this thesis is to further develop the organizational theory of the Carnegie school by 

contributing a theorization of how organizations handle being embedded in meta-organizations when 

making decisions and acting. To meet this purpose, the thesis focuses on integrating the theory of the 

Carnegie school with Ahrne & Brunssons theory of meta-organizations to develop a theory of membership 

in metaorganizations as a certain type of embeddedness and describe how organizations relate to their 

membership in decision-making and action. The empirical part of the thesis consists of a comparative 

cross-case study concerning how the government offices of Sweden responded to becoming members in 

the Schengen Area and the UN:s Agenda 2030 for sustainable development. The thesis’ results shows 

that the government offices responded to their embeddedness by activating and directing certain parts of 

its organization towards the meta-organization in order to handle the demands and expectations the 

membership entailed. The results further show that the embeddedness has affected the government 

offices’ structures for decision-making as the organization has integrated elements from the meta-

organization into its own decision-structures to facilitate decision-making and handling conflicts. The thesis 

also show how membership in a meta-organization is used as an external point of reference for the 

organization’s operations in an intendedly rational way. The thesis thereby contributes to organizational 

theory with the concept of activation from a within-organizational perspective, a description of how 

membership in meta-organizations affect decision-making and action within the government offices, as 

well as foundations for a further theoretical understanding of the role membership is assigned within a 

member-organization and why organizations actively choose to embed their decision-structures in their 

environment. 

Key words: Organization theory, Carnegie school, embeddedness, activation, meta-organization, 

government offices, Schengen area, Agenda 2030. 

Sammanfattning 

Den här uppsatsens syfte är att utveckla Carnegieskolans organisationsteori med en kompletterande 

teoretisering om hur organisationer hanterar sin invävdhet i meta-organisationer när de fattar beslut och 

handlar. För att möta syftet fokuserar uppsatsen vid att integrera Carnegieskolans teoribildning med Ahrne 

& Brunssons teori om metaorganisationer för att utveckla en teori om medlemskap i metaorganisationer 

som en särskild typ av invävdhet och beskriva hur organisationer relaterar till sitt medlemskap i 

beslutsfattande och handling. Uppsatsens empiriska del består i en jämförande fallstudie över hur 

regeringskansliet agerat i samband med medlemskapen i Schengensamarbetet respektive FN:s 

hållbarhetsagenda, Agenda 2030. Resultaten visar att regeringskansliet svarar mot invävdheten genom 

aktivering och riktning av enskilda delar av sin organisation mot meta-organisationen för att hantera sådana 

krav och förväntningar som medlemskapet medför. Resultaten visar därtill på hur invävdheten inverkat på 

regeringskansliets strukturer för beslutsfattande genom att organisationen integrerade element ur 

metaorganisationen i sina interna beslutsstrukturer för att underlätta beslutsfattande och konflikthantering. 

Studien visar även på hur medlemskap i meta-organisationen på ett avsiktligt rationellt sätt används som 

en extern referenspunkt att rikta regeringskansliets arbete mot. Uppsatsen bidrar till organisationsteorin 

med begreppet aktivering från ett inomorganisatoriskt perspektiv, en beskrivning av hur medlemskap i 

internationella meta-organisationer inverkar på regeringskansliets beslutsfattande och handling, liksom 

med grunder för en fördjupad teoretisk förståelse av vilken roll medlemskap tilldelas inom en 

medlemsorganisation och varför organisationer aktivt väljer att väva in sina beslutsstrukturer i sin 

omgivning. 

Nyckelord: Organisationsteori, Carnegieskolan, invävdhet, aktivering, metaorganisation, 

regeringskansliet, Schengensamarbetet, Agenda 2030. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur beslutsfattande i organisationer påverkas när den väljer 

att bli medlem i en större organisation. Betydelsen av sådana organisationer där andra organisationer är 

medlemmar, så kallade metaorganisationer, har kommit att öka de senaste årtiondena när det gäller 

politikutveckling, internationellt samarbete och överenskommelser. Antalet metaorganisationer i världen 

har fortsatt att öka och allt fler organisationer väljer att ingå som medlemmar i den. Det gäller såväl företag 

som organisationer i civilsamhället och hela länder.  

Tidigare teorier om metaorganisationer förklarar att det blir möjligt för världens regeringar att samarbeta 

på nya sätt och bygga gemensam politik inom områden där det finns gemensamma intressen genom att 

skapa formella organisationer där hela länder kan bli medlemmar. Däremot saknas det teorier som 

förklarar vilka konsekvenser den typ av invävdhet i större sammanhang som medlemskap i 

metaorganisationer innebär får för beslut på nationell nivå. Tidigare teoribildning har framförallt fokuserad 

vid att beskriva hur händelser i en organisations omgivning formar organisationen eller hur organisationen 

beräknar sina handlingar utifrån saker som händer. 

Uppsatsens syfte är att lägga grunden för en teori om hur invävdhet påverkar beslut. I uppsatsen gör jag 

det genom att bidra med en beskrivning av hur dessa medlemskap påverkat regeringskansliets arbete 

med att bereda förslag till lagar, regler och politik bygger uppsatsen en fördjupad förståelse för hur 

organisationer hanterar sin omgivning och hur omgivningen påverkar organisationen. I uppsatsen 

studeras specifikt hur regeringskansliets arbete påverkats av Sveriges medlemskap i Schengen-

samarbetet och i FN:s hållbarhets Agenda 2030.   

Uppsatsens resultat visar att regeringskansliet försökt hantera medlemskapets konsekvenser genom att 

aktivera vissa departement och matcha deras expertis mot metaorganisationens krav och regler. Vidare 

visar uppsatsen på att regeringskansliet väljer ut målsättningar och regler från metaorganisation och 

använder dem för att göra det enklare att fatta beslut om politik i Sverige. Uppsatsen finner att det på 

vissa sätt kan vara ett rationellt drag att bli medlem i en internationell metaorganisation för att förändra 

sin egen organisation och börja arbeta med nya saker. 

 

  



3 

 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ........................................................................................................................ 3 

1. Inledning ..................................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 6 

1.2. Disposition ......................................................................................................................... 7 

2. Teoretiskt ramverk ...................................................................................................................... 8 

2.1. Forskningsansatsen - en förnyad och utvecklad Carnegieskola ......................................... 8 

2.2. Centrala begrepp och grundläggande perspektiv i Carnegieskolan .................................. 10 

2.3. Metaorganisationernas organisationsteori ........................................................................ 13 

2.4. Specialiserade beslutsstrukturer....................................................................................... 15 

2.4.1. Organisationsschema utifrån ett beslutsperspektiv ..................................................17 

2.5. Konflikthantering och samordning .................................................................................... 18 

2.6. Teoretisk sammanfattning och operationaliserade frågeställningar .................................. 21 

3. Forskningsdesign ...................................................................................................................... 23 

3.1. En forskningmodell för teoriutvecklande fallstudier ........................................................... 24 

3.2. Val av fall och material ..................................................................................................... 26 

3.3. Analys av materialet och tillvägagångssätt ....................................................................... 30 

Fallstudierna – uppsatsens empiriska del ..................................................................................... 32 

4. Regeringskansliet och Schengensamarbetet ............................................................................ 32 

4.1. Fallbeskrivning ................................................................................................................. 32 

4.1.1. Den formella organisationen ....................................................................................33 

4.1.2. Arbetet inom Regeringskansliet ...............................................................................34 

4.1.3. Samarbete och konflikthantering .............................................................................36 

4.2. Inomfallsanalys: Schengenberedningen ........................................................................... 38 

4.2.1. Hur relaterar organisationen till metaorganisationen i sina arbetsuppgifter? ............38 

4.2.2. Hur inverkar medlemskapet på faktorer som hierarki och arbetsdelning i 

organisationens beslutsstruktur? .......................................................................................39 

4.2.3. Hur relaterar medlemsorganisationen till metaorganisationen i termer av 

auktoritetskälla? ................................................................................................................40 

4.2.4. Hur skapas samstämmighet inom organisationen i relation till metaorganisationen?42 

4.2.5. Sammanställning av analysen .................................................................................43 

5. Regeringskansliet och Agenda 2030 ......................................................................................... 45 

5.1. Fallbeskrivning ................................................................................................................. 46 

5.1.1. Den formella organisationen ....................................................................................46 

5.1.2. Arbetet inom Regeringskansliet ...............................................................................47 

5.1.3. Agenda 2030-delegationens arbete .........................................................................50 

5.1.4. Samarbete och konflikthantering .............................................................................52 

5.2. Inomfallsanalys: Genomförandet av Agenda 2030 ........................................................... 56 

5.2.1. Hur relaterar organisationen till metaorganisationen i sina arbetsuppgifter? ............56 

5.2.2. Hur inverkar medlemskapet på faktorer som hierarki och arbetsdelning i 

organisationens beslutsstruktur? .......................................................................................58 

5.2.3. Hur relaterar medlemsorganisationen till metaorganisationen i termer av 

auktoritetskälla? ................................................................................................................60 

5.2.4. Hur skapas samstämmighet inom organisationen i relation till metaorganisationen?61 

5.2.5. Sammanställning av analysen .................................................................................63 



4 

 

6. Jämförande fallanalys ............................................................................................................... 65 

6.1. Hur relaterar organisationen till metaorganisationen i sina arbetsuppgifter? ..................... 65 

6.2. Hur inverkar medlemskapet på hierarki och arbetsdelning i organisationens beslutsstruktur?

................................................................................................................................................ 67 

6.3. Hur relaterar medlemsorganisationen till metaorganisationen i termer av auktoritetskälla?70 

6.4. Hur skapas samstämmighet inom organisationen i relation till metaorganisationen? ........ 73 

6.5 Diskussion ......................................................................................................................... 75 

6.5.1. Aktivering av beslutsstrukturen som svar på medlemskapet ....................................76 

6.5.2. Problemlösning och konflikthantering med hjälp av metaorganisationen .................77 

6.5.3. Metaorganisationens ramverk som arena för interna konflikter ................................79 

7. Slutsats ..................................................................................................................................... 82 

7.1. Förslag på fortsatt forskning ............................................................................................. 84 

Referenser .................................................................................................................................... 86 

Bilaga 1. Agenda 2030:s 17 mål ................................................................................................... 89 

Bilaga 2. Intervjufrågor .................................................................................................................. 90 

Intervjufrågor till respondent vid Utrikesdepartementet ............................................................ 90 

Intervjufrågor till respondent vid Finansdepartementet ............................................................ 91 

Intervjufrågor till respondent vid Agenda 2030-delegationen ................................................... 92 

 

 

 

 

  



5 

 

1. Inledning 

Organisationer är ett fenomen som kännetecknar mänskligheten. Det är i olika typer av 

organiserade sammanhang som arbetsplatser, skolor eller sjukhus vi tillbringar den större delen 

av våra liv (March & Simon 1958). Det är genom att interagera med varandra i organisationer 

som vi bygger vårt samhälle med ordning, lagar och regler. Organisationer är på så sätt en av 

de främsta källorna för hur vi som människor anpassar vårt beteende för att agera, interagera 

och samarbeta med varandra. Ett sätt att förklara organisationens betydelse är att vi inrättar 

organisationer för att samla människor, resurser och kunskap i en ordnad struktur som gör det 

enklare att analysera problem och fördela arbete för att uppnå mål som ligger bortanför vår 

individuella kapacitet (Jacobsson 2001; Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). 

På ett sätt som liknar hur enskilda människor väljer att ingå som medlemmar i organisationer 

för att möjliggöra samordnad handling väljer också organisationer att ingå som medlemmar i 

organisationer för att strukturera sina relationer till varandra, så kallade metaorganisationer 

(Ahrne & Brunsson 2005). Metaorganisationer som fenomen innebär att en formaliserad struktur 

utvecklas för organisationernas omgivning och bildar ett gemensamt ramverk för hur olika 

organisationer interagerar, kommunicerar och relaterar till varandra (jfr Ahrne & Brunsson 2005). 

Istället för att agera som konkurrenter på en marknad eller parter i ett löst sammanhållet nätverk 

omdanar metaorganiseringen medlemsorganisationernas relationer till varandra till en 

inomorganisatorisk fråga (Ahrne & Brunsson 2005). I likhet med vanliga organisationer kan 

metaorganisationer samla olika typer av medlemmar och ha olika typer av målsättningar. Det 

kan handla om organisationer bestående av stater, som Förenta Nationerna, Europeiska 

Unionen eller NATO, och som hanterar frågor som internationell handel, säkerhetspolitik eller 

klimatförändringen. Det kan också handla om tematiska sammanslutningar av intresse-, fackliga 

eller branschorganisationer med syfte att påverka politikutvecklingen.  

Betydelsen av metaorganisationer som struktur för interaktion och samarbete har kommit att 

öka i takt med den pågående internationaliseringen av samhället. Detta framgår inte minst av 

att antalet gränsöverskridande metaorganisationer som intresserar sig för att påverka 

politikutvecklingen ökat de senaste decennierna och att fler organisationer aktivt söker sig till 

dem (Ahrne & Brunsson 2005). Men när en organisation väljer att ingå som medlemmar i 

metaorganisationer händer något med den. Genom medlemskapet blir inte bara viktigt att 

bevaka och reagera på vad som sker i organisationens omgivning, det blir också nödvändigt att 

delta i beslutsprocesser som sker utanför den egna organisationens ramar. Utvecklingen mot 

en internationell och organiserad omgivning innebär på så sätt att förutsättningarna för våra 

organisationers handlingar kommer att förändras. Den invävdhet som medlemskap i 

internationella metaorganisationer innebär medför nya regler att förhålla sig till, nya intressen 

att tillvarata och aktiviteter att utföra (jfr Jacobsson 2001; jfr Premfors & Sundström 2006). Där 

organisationen tidigare kunde betraktas som en tydligt avgränsad enhet på en marknad eller i 

ett nätverk medför medlemskapet i metaorganisationer att organisationen måste öppna och 

anpassa sina interna system för beslutsfattande och handling mot ett större system med regler, 

förväntningar och interaktion (Ahrne & Brunsson 2005; 2010).  
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Teoribildningen om hur processer på makronivå, så som internationaliseringen, påverkar 

enskilda organisationer har stimulerat teoretiskt intresse ur flera olika perspektiv. I det mest 

makroorienterade perspektivet beskrivs detaljerat hur olika institutionaliserade idéer, 

föreställningar strukturer i organisationernas omgivning formar organisationerna till likformighet 

(Meyer & Rowan 1977; DiMaggio & Powell 1988). Ett annat perspektiv beskriver hur enskilda 

organisationer fångar upp sådana institutionaliserade idéer och strukturer, som de sedan genom 

en aktiv ”översättnings”-process anpassar till sin egen organisatoriska kontext (Czarniawska & 

Sevón 1996; Djelic & Sahlin-Andersson 2006). Ett tredje perspektiv är det som utvecklats av 

Ahrne & Brunsson (2005, 2010) som fokuserar på att beskriva hur metaorganisationer inverkar 

på sin omgivning och sina medlemmar (se även Fries 2011). På motsvarande sätt är 

teoribildningen om hur omgivningen stimulerar på beslutsfattande och handling på mikronivå, 

inom ramen för enskilda organisationer, väl utbyggd inom den beslutsfokuserade 

organisationsteoritraditionen som kallas Carnegieskolan (jfr March & Simon 1958; Gavetti, 

Levinthal & Ocasio 2007).  Samtidigt som det teoretiska intresset för hur enskilda organisationer 

påverkas av processer som sker i deras omgivning, antingen som institutionaliserade idéer eller 

formalisering av omgivningen, varit framträdande så har forskningen tenderat att fokusera på 

antingen en organisationsnivå eller på en metanivå - att antingen beskriva omgivningen som en 

extern källa till stimulans för inomorganisatorisk utveckling eller beskriva hur idéer och trender 

formar organisationerna. Det har medfört att förståelsen för hur organisationernas invävdhet i 

en större kontext inverkar på dess handlingar och tänkande är teoretiskt underutvecklad 

(Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007, s. 532). Kort sagt saknas teoretiska förklaringar om hur 

mikroperspektivet kopplas ihop med makroperspektivet ur organisationens synvinkel.  

En ingång till att börja fylla igen detta teoretiska gap ligger i att utveckla Carnegieskolans 

teoribildning med kompletterande teorier som förklarar hur organisationer relaterar till de 

metaorganisationer där de vävts in i sina beslut och handlingar. Den formalisering av 

omgivningen som metaorganiseringen innebär gör det möjligt att studera hur enskilda 

organisationer svarar mot sin genom att upprätta strukturer och regler som är relativt enkla att 

studera. Därigenom öppnar teorin om metaorganisationer möjligheten att utveckla teorier om 

hur organisatoriska beslut och handling formas av organisationens medlemskap i en 

formaliserad kontext. Genom att komplettera Carnegieskolan med en teori för som förklarar hur 

enskilda organisationer relaterar till sitt medlemskap i en metaorganisation när de fattar beslut 

och agerar kan vi vinna en förståelse för hur invävdhet i internationella metaorganisationer 

inverkar på organisatoriskt beslutsfattande och handling. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Den här uppsatsen syftar till att utveckla Carnegieskolans organisationsteori genom att bidra 

med en teoretisering om hur organisationernas invävdhet i en större kontext inverkar på interna 

strukturer för beslut och handling (se Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). För att möta detta 

teoriutvecklande syfte kommer jag i uppsatsen att söka besvara frågan: 
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• hur relaterar organisationer sina strukturer för beslut och handling till sitt medlemskap i 

metaorganisationer? 

För att besvara denna teoretiskt orienterade frågeställning blir det nödvändigt att 

operationalisera och precisera frågeställningen med hjälp av olika centrala dimensioner ur 

Carnegieskolans befintliga teoribildning. Detta görs i uppsatsens avsnitt 2.6. 

1.2. Disposition  

I uppsatsens inledande avsnitt har den teoretiskt motiverade problematiseringen av organisations-

teorin och dess förmåga att förklara vilken inverkan invävdhet i metaorganisationer har för 

organisatoriskt beslutsfattande och handling presenterats. Utifrån denna problematisering har sedan 

uppsatsens teoriutvecklande syfte och övergripande frågeställning formulerats.  

I det följande avsnittet presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som består i en fördjupning av 

Carnegieskolans organisationsteori samt Ahrne & Brunssons teori om metaorganisationer. Detta för 

att precisera vilka teoretiska luckor uppsatsen tar fasta på i den teoriutvecklande ansatsen. Det 

teoretiska avsnittet avslutas med en kort sammanfattning där fyra kompletterande frågeställningar 

för uppsatsens analys presenteras och motiveras teoretiskt. Därefter följer ett avsnitt om studiens 

forskningsdesign. I detta avsnitt diskuteras den metodologiska ansatsen för studien som består av 

en jämförande fallstudie baserad på två fall av hur det svenska regeringskansliet hanterat 

medlemskap i två internationella metaorganisationer, Schengensamarbetet respektive FN:s Agenda 

2030 för hållbar utveckling, det material studien baseras på och de vägval som gjorts för att bemöta 

uppsatsens teoriutvecklande syfte. Sedan följer uppsatsens empiriska del. Denna del inleds med en 

fallbeskrivning av regeringskansliets arbete kopplat till Sveriges medlemskap i Schengensamarbetet 

och en påföljande analys av fallet utifrån uppsatsens fyra kompletterande frågeställningar. Sedan 

följer en motsvarande fallbeskrivning och inomfallsanalys av hur regeringskansliet hanterat de frågor 

som uppstått efter att Sverige ingått som part i det internationella samarbetet kopplat till FN:s Agenda 

2030 för hållbar utveckling.  

Uppsatsens avslutande del består av den jämförande fallanalysen där respektive inomfallsanalys 

ställs mot varandra i syfte att finna likheter och skillnader som tillsammans ger en fördjupad teoretisk 

förståelse av hur invävdheten i dessa metaorganisationer inverkat på beslutsfattande och handling 

inom regeringskansliet. Därefter förs en mer teoretiskt orienterad diskussion om de mönster som 

identifierats i linje med det teoriutvecklande syftet. Denna diskussion leder sedan fram till att 

uppsatsens forskningsfråga besvaras och undersökningens slutsatser presenteras. Till sist följer ett 

avsnitt om vilka fortsatta forskningsuppgifter den här uppsatsens resultat motiverar för att bidra till 

en fördjupad och utvecklad Carnegieskola som inrymmer en förståelse för hur invävdhet i 

metaorganisationer påverkar organisatoriskt beteende. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet presenteras föremålet för uppsatsens teoriutvecklande syfte: Carnegie-

skolans organisationsteori. Uppsatsens teoriutvecklande ansats handlar om att bidra till 

utvecklingen av skolans organisationsteori med en teoretisering av hur organisationer relaterar 

sina interna strukturer för beslutsfattande och handling till de metaorganisationer där de vävts 

in genom medlemskap. Avsnittet innehåller således tre delar: En fördjupad förklaring av 

uppsatsens teoretiska ansats och kopplingen mellan Carnegieskolan, begreppet invävdhet och 

Ahrne & Brunssons teori om metaorganisationer, en genomgång av Carnegieskolans 

huvudsakliga innehåll och centrala begrepp, samt en teoretisk diskussion om begreppen för att 

precisera vilka aspekter som är relevanta att teoriutveckla. De begrepp som uppsatsen tar fasta 

på är beslut, invävdhet, begränsad rationalitet, standardiserade handlingsprogram, 

specialiserade beslutsstrukturer samt konflikt och samordning. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av de teoretiskt intressanta områdena samt en operationalisering av 

uppsatsens övergripande frågeställning utifrån Carnegieskolans teori och teorin om meta-

organisationer. 

2.1. Forskningsansatsen - en förnyad och utvecklad Carnegieskola  

Carnegieskolan är en organisationsteoretisk strömning som bygger på Herbert A. Simon, James 

G. March och Richard M. Cyerts arbeten (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Skolans ingång till 

organisationsteorin är att organisationen i sig själv utgör det studieobjekt som kan förklara 

organisationers beteende samt att organisationer bäst kan förstås genom att studera det 

beslutsprocess som gör en viss handling sannolik (ibid.). Carnegieskolans huvudfokus är alltså 

själva beslutsfattandet och dess mekanismer. Kring detta har fyra teoretiska pelare utvecklats, 

som var och en beskriver centrala aspekter i hur organisationen fattar beslut (Gavetti, Levinthal 

& Ocasio 2007, s. 525–528). Dessa pelare är: 

• Att människor och organisationers handlingar präglas av en begränsad rationalitet. 

• Att organisationer utvecklar standardiserade handlingsprocedurer för att underlätta 

beslut och handling. 

• Att organisationer är kollektiva entiteter med specialiserade strukturer för besluts-

fattande och kommunikation 

• Att organisationer samlar medlemmar med motstridiga intressen, målsättningar och 

kunskaper och möjliggör kollektivt handlande och samarbete. 

Vid en närmre granskning av dessa teoretiska pelare kan vissa kvalitativa skillnader mellan dem 

identifieras. Den första, den begränsade rationaliteten, är främst att se som ett grundläggande 

antagande om hur organisationer och människors beteende fungerar. Den andra, 

standardiserade handlingsprogram, beskriver de mekanismer som organisationer använder för 

att hantera den begränsade rationaliteten och göra handling möjlig. Det vill säga ett empiriskt 

grundat antagande om hur organisationer agerar i praktiken. De två sistnämnda, de 

specialiserade beslutsstrukturerna och mekanismer för att skapa samarbete och hantera 

konflikter samt mekanismer, beskriver i större utsträckning sådana drag i organisationen som 
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länkar samman utgångspunkten i den begränsade rationaliteten med de standardiserade 

handlingsprogram som utformas för att hantera denna. Dessa två pelare ger söker ge en 

teoretisk förståelse hur organisationer som fenomen bidrar med strukturer och mekanismer som 

omsätter motstridiga intressen, som samlar resurser och etablerar mönster för att skapa kollektiv 

handling (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007; March & Simon 1958). Av dessa grundpelare har 

de två första, begränsad rationalitet och standardiserade handlingsprocedurer, genererat stort 

teoretiskt intresse, medan betydelsen av specialiserade beslutsstrukturer och mekanismer för 

konflikthantering och samarbete fått mindre intresse (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007, s. 528). 

Med stöd i detta kommer Carnegieskolans teori om att beslutsfattande är begränsat och 

avsiktligt rationellt samt att organisationer utvecklar standardiserade handlingsprogram antas 

som premisser för undersökningen. 

På motsvarande sett pekar Gavetti, Levinthal & Ocasio på att Carnegieskolans utveckling inte 

tagit fasta vid hur organisationens invävdhet i omgivningen inverkar på hur beslut och handlingar 

formas i organisationen (2007, s. 531). I Organizations kontrasterar March & Simon 

organisationen, som ett slags idealtyp, gentemot “the diffuse and variable relations among 

organizations and among unorganized individuals” (1958, s. 4). Organisationens interna 

strukturer, den beslutade ordning som skapar ramverket för handling och samordning, gör det 

möjligt att dra en tydlig gräns mellan det som tillhör organisationen och det som står utanför. På 

så sätt blir det möjligt att avgränsa organisationen som en sammanhållen sociologisk enhet som 

är jämförbar med en individ och som kan bli föremål för studier (Gavetti, Levinthal & Ocasio 

2007). Utifrån denna gränsdragning blir organisationens beslutsstrukturer en central faktor för 

att förklara hur beslut fattas inom organisationer, medan de element som finns i organisationens 

omgivning på ett teoretiskt plan reduceras till externa faktorer som kan stimulera handling. På 

detta tema gör Fries anmärkningen att eftersom organisationen utgör en specifik ordning som 

definitionsmässigt är skild från sin omgivning “måste den därför aktivt samordnas med 

omgivningen” (2011, s. 24). Även om Carnegieskolan erbjuder en sammanhängande bild av hur 

organisationernas inre funktioner utvecklas och anpassas utifrån händelser i dess omgivning så 

saknas en bild av hur organisationen påverkas av att vara invävd och delta i aktivt i sin 

omgivning (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Därför blir det relevant att studera hur just 

invävdheten inverkar på organisationernas specialisering, dess strukturer och hur invävdheten 

spelar in i organisatoriska konflikter och samarbete. För att studera invävdhetens betydelse för 

beslut och handling har jag valt att använda Göran Ahrne och Nils Brunssons teori om 

metaorganisationer som en möjlig ingång. 

Ahrne & Brunssons teori om metaorganisationer tar sin utgångspunkt i vad de menar är en 

annan teoretisk brist i Carnegieskolan. Ahrne & Brunsson uppmärksammar att Carnegieskolan 

i huvudsak studerar organisationer vars medlemmar är människor, trots att det finns 

organisationer vars medlemmar är andra organisationer, det som kallas metaorganisationer 

(2005). Detta teoretiska fokus vid organisationer vars medlemmar är enskilda människor medför 

vissa begränsningar gällande dess möjligheter att förklara vissa fenomen som existerar i 

metaorganisationer, skriver Ahrne & Brunsson (2005). Deras teori formuleras följaktligen som 
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en kompletterande teoribildning som förklarar vissa särdrag i organisationer vars medlemmar 

är andra organisationer, men som också belyser vissa andra frågeställningar inom 

organisationsteorin, som exempelvis invävdhetens betydelse (jfr Ahrne & Brunsson 2005, s. 

447). Även om Ahrne & Brunsson indirekt formulerar frågan “how a membership of organizations 

matter” (2010, s. 5) beskriver de främst hur detta medlemskap påverkar metaorganisationen 

och dess förhållande till sina medlemmar. De ägnar bara begränsat intresse åt 

metaorganisationens betydelse utifrån medlemsorganisationens perspektiv till förmån för en 

teori om metaorganisationen i sig. 

Den här uppsatsen tar fasta på de möjligheter till vidare teoriutveckling som pekas ut här. 

Genom att rikta uppmärksamhet mot hur medlemsorganisationer relaterar sina interna 

strukturer för beslutsfattande och handling till de metaorganisationer de är medlemmar i kan en 

mer generell förståelse byggas kring hur relationen mellan enskilda organisationer och dess 

omgivning inverkar på organisatoriskt beslutsfattande och handlande. I en samtid där 

metaorganisationer spelar en allt större roll på både global och lokal nivå är detta en aspekt hos 

organisatoriskt beslutsfattande och handlande som är väsentlig för att förstå varför 

organisationer fungerar som de gör, men som saknas i Carnegieskolans organisationsteori 

(Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007, s. 531). Detta görs konkret genom att integrera 

Carnegieskolan med teorin om metaorganisationer för att undersöka vilken inverkan invävdhet 

i metaorganisationer har på de mer strukturella element som formar beslut och handling.  

 

2.2. Centrala begrepp och grundläggande perspektiv i Carnegieskolan 

I det här avsnittet presenteras Carnegieskolans grundläggande perspektiv på beslutsfattande 

och organisationer samt ett antal av skolans centrala begrepp, vad de innebär samt deras 

teoretiska grunder. De begrepp som huvudsakligen diskuteras är beslut, handling, begränsad 

rationalitet, omgivning och strukturer för beslutsfattande. 

Beslutsfattande står i centrum för Carnegieskolans organisationsteori. Dels anses 

organisationer i sig bara resultatet av ett beslut att etablera formella strukturer för att möjliggöra 

samarbete och handling (March & Simon 1958). Dels utgör organisationen i sig själv en beslutad 

ordning med regler och strukturer som medlemmarna anpassar sitt beteende efter för att göra 

samarbete möjligt (Fries 2011, s. 22; jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Emellertid läggs 

Carnegieskolans största teoretiska intresse vid att förklara hur beslutsfattande hänger samman 

med handling. Ett av skolans grundläggande argument är att mänskligt och organisatoriskt 

beteende kan förstås genom att studera beslutsprocesser. I sin bok Administrative Behavior 

skriver Simon att: “[a]ll behavior involves conscious or unconscious selection of particular 

actions out of all those which are physically possible to the actor and to those persons over 

whom he exercises influence and authority” (Simon 1997, s. 3). Argumentet är alltså att varje 

handling, oavsett om den utförs av den som fattar beslutet eller någon annan i organisationen, 

bäst förstås som en konsekvens av ett val mellan olika möjliga alternativ som finns för handen i 
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en given situation. På så sätt baseras Carnegieskolans syn på kopplingen mellan tanke och 

handling i en organisation på tanken om att beslut är ett uttryck för rationellt övervägande, eller 

åtminstone ett uttryck för avsikten att vara rationell (jfr Simon 1997; March 1991).  

Rationalitetsbegreppet har en central position i Carnegieskolan och grundas i en kritik av 

rationalitetsbegreppet som det formulerats i klassiska ekonomiska modeller (se March & Simon 

1958; Cyert & March 1992; March 2006, s. 202ff). I likhet med klassiska modeller kring rationellt 

beslutsfattande, som den förenklade bilden om “economic man”, utgår Carnegieskolan från 

tanken att mänsklig handling är målorienterad (se March 2006 för en sammanfattning). Att valet 

mellan olika alternativ sker mot bakgrund av att det finns en tanke om vad handlingen antas 

leda fram till. Skolans syn på rationalitet avviker emellertid från den klassiska teoribildningens 

synsätt på två grundläggande sätt: först utifrån en biologiskt grundad kritik av människans 

förmåga att fatta komplett rationella beslut och utifrån organisationens betydelse för 

beslutsfattande generellt. 

Den första delen av Carnegieskolans kritik mot det “klassiska” rationalitetsbegreppet är att 

människan saknar den kognitiva kapacitet att bearbeta information som krävs för att fatta 

optimala beslut (March & Simon 1958; March 1991). För att fatta ett optimalt beslut krävs det 

teoretiskt sett att beslutsfattaren har information om alla tillgängliga handlingsalternativ, 

konsekvenserna av varje alternativ och en samstämmig uppsättning preferenser att väga 

alternativen mot (March & Simon 1958; March 1991). Det kan te sig svårt, för att inte säga 

omöjligt, att leva upp till dessa krav utifrån människans biologiska förutsättningar. 

Carnegieskolan definierar därför istället människans rationalitet som begränsad. Med detta 

menas att vi som människor enbart kan fatta beslut som tillfredsställer (satisfies) vissa 

grundläggande krav på vad vi förväntas uppnå (Simon 1997, s. 119). Det optimala ersätts på så 

sätt med det tillfredsställande som kriterium för när tillräckligt med information samlats in 

(“satisficing”, March & Simon 1958, s. 140–141). På så sätt utgör människans biologiska 

begränsningar en yttre gräns för rationaliteten även i organisatoriskt beslutsfattande (March 

1991, s. 96; March & Simon 1958, s. 138). Vidare argumenterar Carnegieskolan för att optimal 

rationalitet i beslut inte heller alltid önskvärt. Att söka och samla in information om alternativ och 

deras förutsedda effekter är centrala delar i beslutsfattande (Cyert & March 1992, s. 174–176), 

men i vissa fall medför en utdragen sökprocess risker. Inte minst i situationer där det finns krav 

på handling och en tidshorisont för när beslutet måste fattas, innebär inlåsning i sökprocesser 

en handlingsförlamning som kan leda till större skada än handling motiverad grundad i beslut 

som inte bemöter kraven på optimalt beslutsfattande (March & Simon 1958). Simon diskuterar 

detta effektivitetskriterium som en underliggande “master”-princip i organisatoriskt 

beslutsfattande (“Criterion of Efficiency”, Simon 1997, s. 12). 

Detta leder till den andra delen av skolans kritik av klassiska modeller för beslutsfattande, som 

handlar om organisationens funktion i beslutsfattande. I en mening kan klassiska teorier sägas 

handla om enskilda människor som fattar beslut på basis av stimuli från omgivningen (Simon 

1997, s. 119). Exempel på sådana stimuli kan vara förändringar i efterfrågan eller pris-
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förändringar, som leder till att organisationen fattar beslut om produktion eller inköp beroende 

på vad som antas generera bäst resultat (jfr March & Simon 1958; jfr Cyert & March 1992). Detta 

är ett generellt påstående om hur mänskligt beteende fungerar överlag, att mänsklig handling 

är determinerad av förändringar i människans omgivning och besluten formas av det mänskliga 

intellektet, men som utifrån Carnegieskolans perspektiv åsidosätter betydelsen som 

organisationen i sig själv har i beslutsprocessen (March & Simon 1958). Mot bakgrund av 

slutsatsen att människans rationalitet är begränsad och att hennes handlingar som mest är 

avsiktligt (intendedly, March 1991) rationella, slår March & Simon fast att vi enbart kan tala om 

rationalitet relaterat till en viss referensram (1958, s. 138–139). Den dimension som 

organisationen tillför beslutsfattandet är att utgöra en sådan referensram, innehållande regler 

för beslutsfattandet; “the organizational and social environment in which the decision maker 

finds himself determines what consequences we will anticipate, what ones he will not; what 

alternatives he will consider, what ones he will ignore” (March & Simon 1958, s. 139).  

Den teori för organisatoriska beslut och handling som Carnegieskolan utvecklar utifrån denna 

syn på organisationens betydelse beskriver hur organisationens särdrag, dess målsättningar, 

strukturer och rutiner, formar organisationens beteende genom att etablera ramar för 

beslutsfattandet (jfr Cyert & March 1992; Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). För att förklara hur 

organisationer skapar handling fokuserar därför Carnegieskolan på att beskriva de strukturer i 

organisationen som berör arbets- och ansvarsfördelning, samordning, hantering av motstridiga 

krav och hur val mellan olika alternativ omvandlas till ett beteende som möjliggör koordinerad 

handling i beslutssituationer. Carnegieskolan beskriver två element i organisationens strukturer 

som gör detta möjligt: strukturer som tillåter nedbrytning av komplexa beslut till enkla beslut 

samt uppsättningar av standardiserade handlingsprogram för att besvara stimuli som kräver 

respons (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Genom att etablera mönster för specialisering och 

delegering av specifika arbetsuppgifter mellan sina medlemmar kan organisationen reducera en 

situation som innehåller en komplex uppsättning sammanlänkade och motstridiga målsättningar 

till enkla problem (Cyert & March 1992, s.165). Tillsammans med den specialiserade 

beslutsstrukturen utvecklar organisationen vissa komplexa uppsättningar av standardiserade 

handlingsprogram för att organisationens medlemmar snabbt och effektivt ska kunna svara på 

situationen (March & Simon 1958, s. 141). Sådana standardiserade lösningar innehåller i regel 

både föreställningar om målsättningar, beslutsregler och en uppsättning handlingar som svarar 

mot vad som bedöms vara passande eller försvarbart (March & Simon 1958, s. 39–40). Utifrån 

denna syn på organisationens inverkan på mänskligt beslutsbeteende förstås beslutsprocessen 

som en matchningsprocess där varje individ utgår från organisationens referensram för att 

matcha situationen mot de regler och handlingar som finns. March (1991, s.105) sammanfattar 

beslutsprocessen i tre steg: 

1. Situation: Hur definierar jag vilken slags situation detta är? 

2. Identitet: Vad för slags person är jag? 

3. Matchning: Vad är lämpligt för en person som jag att göra i en situation som denna? 
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2.3. Metaorganisationernas organisationsteori 

I det här avsnittet presenteras Ahrne & Brunssons teori om metaorganisationer och hur den hänger 

samman med Carnegieskolans organisationsteori. 

Carnegieskolans perspektiv på organisationer utgår från att de utgörs av enskilda individer som 

ingår i en beslutad och organiserad ordning som gör underlättar problemhantering och möjliggör 

samarbete. Emellertid finns det fler typer av organiserade ordningar där olika typer aktörer ingår 

och interagerar med sin omgivning. Till exempel utgör marknader och samhällen andra ramverk 

för interaktion mellan sociala aktörer som människor och organisationer (Fries 2011). Ett 

exempel på när organisationer väljer att inrätta sina relationer med aktörer i sin omgivning i ett 

formaliserat ramverk är de fall där de etablerar en gemensam organisation där de ingår som 

medlemmar (Ahrne & Brunsson 2005, s. 429–430; Fries 2011). Sådana organisationer som har 

andra organisationer som medlemmar är det som här definieras som metaorganisationer.  

Ahrne & Brunsson menar att metaorganisationer som fenomen visar på att:  

organizations are not necessarily the victims of given environments. Rather than simply 

adapting to a possibly uncertain and hostile environment, organizations are able to turn 

part of their environment into organization: they are able to get rid of environment (2005, 

s. 447) 

Detta kan tolkas som att element som tidigare befann sig utanför organisationens ordning, det 

vill säga definitionsmässigt i organisationens omgivning, flyttas till en ny ordning för hur de 

diffusa och varierade relationerna till andra organisationer ska arrangeras (Ahrne & Brunsson 

2005; jfr March & Simon 1958). Genom denna förflyttning av element från en typ av ordning till 

en annan kommer problemen att omdefinieras och lösningarna att se annorlunda ut. Ahrne & 

Brunsson beskriver det som att “instead of uncertain environments it is now a case of demanding 

members” (2005, s. 447). Genom att inrätta metaorganisationer blir det alltså möjligt att 

inkorporera viktiga element i omgivningen i en formaliserad, organisatorisk ordning; 

“Organizations that used to be part of one’s environment now become co-members in the same 

organization. And once established, a meta-organization expands by reducing its environment, 

and recruiting other organizations into its own organizational order” (Ahrne & Brunsson 2005, s. 

447). När metaorganisationen etablerats kommer den typ av interorganisatoriska förhållanden 

som March & Simon (1958) beskriver att förändras i och med att interaktionerna kommer att 

formaliseras i termer av inomorganisatoriska relationer inom metaorganisationens gränser. 

Metaorganisationen förändrar på så sätt det organisatoriska fält en organisation tillhör och 

skapar andra förutsättningar för interaktion i jämförelse med andra fält som nätverk, marknader 

eller reglering (Ahrne & Brunsson 2005, s. 448). Metaorganisationen utgör därmed en särskild 

typ av invävdhet som innefattar flera organisationer i en formaliserad, organisatorisk kontext. 
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Liksom Carnegieskolan antar att organisationer inrättas för att skapa strukturer för att möjliggöra 

samordnad handling antas att metaorganisationer etableras för att möjliggöra samordning 

mellan organisationer utifrån gemensamma intressen. Till skillnad från vanliga organisationer 

tenderar emellertid metaorganisationer att vara i ett underläge gentemot sina medlemmar i den 

mening att metaorganisationen är beroende av sina medlemmars resurser snarare än tvärtom. 

Ahrne & Brunsson menar vidare att organisationer skiljer sig från varandra på mer avgörande 

sätt än vad enskilda individer gör. De menar att organisationer i högre utsträckning begränsas 

av specialisering i termer av form, storlek, resurser, strukturer m.m. än vad människor gör (2005, 

s. 432), vilket sätter gränser för vilka handlingar metaorganisationen kan utföra eller skapa. 

Vidare betonar Fries, liksom Ahrne & Brunsson, att metaorganisationer i regel saknar den typ 

av hierarkiska kontroll över medlemmarnas resurser som ledningen i en vanlig organisation har. 

Därmed kan metaorganisationen inte skapa den typ av ram för handling som organisationens 

beslutade ordning utgör (Fries 2011, s. 243–244). Fries gör utifrån detta tolkningen att 

metaorganisationer i sig inte utgör en egen ordning utan istället är ett verktyg för att skapa 

handling utanför ordningen genom att möjliggöra handling på olika nivåer utifrån vad som 

bedöms rationellt i förhållande till de uppsatta målen (2011, s. 245). Ahrne & Brunsson gör 

emellertid en annan tolkning och pekar på att även om metaorganisationer teoretiskt sett har 

svårt att skapa handling på ett sätt som motsvarar en hierarkisk organisation där människor 

utgör medlemsbasen, så tenderar medlemmarna i metaorganisationer att rätta sig efter de 

regelverk som metaorganisationen formulerar (2010, s. 10–11), vilket i en mening innebär att 

de passas in i metaorganisationens ordning. 

Som beskrivits i avsnittet ovan är organisationens interna strukturer, så som hierarkier, 

samordning och beslutsregler, en viktig komponent för hur organisationer skapar förutsättningar 

för rationellt handlande. I Ahrne & Brunssons (2005, 2010) teori om meta-organisationer berörs 

en del av dessa frågeställningar på metaorganisationens nivå samt hur medlemskapet påverkar 

medlemsorganisationernas autonomi, relationer och identitet. För att skapa handling blir 

upprättandet av en gemensam identitet, baserad på de kännetecken, mål och intressen som är 

gemensamma för medlemmarna och som motiverar medlemmarna att ingå i meta-

organisationen, en avgörande fråga - de ska uppfatta sig som medlemmar och vilja bidra till 

metaorganisationens arbete. Denna förändrade identitet kommer även att utgöra en del av den 

referensram som vägleder beslutsprocessen inom organisationen; “Members have to argue 

from the stand-point of the common purposes, values and perspectives of the meta-organisation 

and other values have to be subordinated to the common ones” (Ahrne & Brunsson 2010, s. 

10). Det handlar på så sätt om att skapa en samstämmig bild bland organisationens medlemmar 

vad gäller organisationens mål, syfte och metoder, i likhet med en ”vanlig” organisation.  

Här uppstår emellertid en konfliktlinje i metaorganisationen: hur nära kan medlems-

organisationerna knytas till metaorganisationen utan att förlora sin status som autonoma 

organisationer med rätt att fatta egna beslut och därigenom förlora sin relevans? Detta beskrivs 

av Ahrne & Brunsson (2010) en ständig avvägning mellan att å ena sidan erbjuda en plattform 

för gemensam handling och å andra sidan bevara medlemsorganisationernas existens som 
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autonoma aktörer. Metaorganisationernas relation till sina medlemmar präglas på så sätt av en 

inneboende konflikt som i huvudsak berör frågor om identitet och autonomi (Ahrne & Brunsson 

2010). Även om denna del i teoriutvecklingen berör metaorganisationens inverkan 

beslutsfattande i medlemsorganisationerna, så fokuserar Ahrne & Brunsson vid att skapa 

förståelse för beslutsfattande inom metaorganisationen (Fries 2011, s. 21). Teorin beskriver inte 

hur de organisationer som är invävda i metaorganisationens kontext genom medlemskap 

relaterar sina beslutsstrukturer och mekanismer för samarbete och konflikthantering till 

metaorganisationen. Det är på så sätt oklart vad ett medlemskap i en metaorganisation innebär 

för en enskild medlemsorganisation ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.  

2.4. Specialiserade beslutsstrukturer 

I det här avsnittet utvecklas begreppet om specialiserade beslutsstrukturer inom organisationer. 

I fokus för diskussionen står begreppen hierarki och vertikal respektive horisontell samordning 

liksom hur dessa hänger ihop med Carnegieskolans teori om människans begränsade 

rationalitet. 

En väsentlig aspekt i Carnegieskolans syn på organisationens roll i beslutsfattandet är det sätt 

dess strukturer underlättar lösning av komplexa problem genom att bryta ned dem till enkla 

beslut och standardiserade arbetsuppgifter (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Som beskrivits 

ovan finns det begränsningar för människans intellektuella kapacitet att hantera lösa komplexa 

problem och mobilisera de resurser som lösningen kräver. Organisationens möjlighet att bryta 

ned problem följer av att det inom organisationen inrättas en ordning för hur beslut och 

arbetsuppgifter ska utföras. När det gäller kopplingen mellan beslut och handling innehåller 

organisationens ordning en beskrivning av om beskriver beslutsfattande och utförande 

(“deciding” och “doing”, Simon 1997, s. 1). Organisationens övergripande beslutsstruktur 

innehåller därigenom:  

1. en struktur för vem som har rätt att fatta beslut om vad organisationen i stort eller 

enskilda medlemmar ska göra och på vilket sätt handlingen ska utföras 

2. en struktur för vem som ska utföra handlingen. 

I mindre organisationer kan dessa två funktioner tilldelas samma person, medan det i större 

organisationer i regel är mer effektivt att separera beslutsfattandet från utförandet (March & 

Simon 1958). När beslut och utförande separeras uppstår en hierarkisk struktur som följer av 

att den som får i uppgift att fatta beslut om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som 

ska göra det. Därigenom får den någon medlem ett mandat att instruera andra medlemmar om 

vad de förväntas göra; “the decision premises of higher-level actors help guide and inform the 

actions of lower-level decision makers” (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007, s. 527). Utifrån denna 

specialisering kan en idealtypisk bild av en vertikal, hierarkisk arbetsdelning i organisationer 

tecknas med hjälp av dessa två kategorier, beslutsfattare och utförare, eller operativ respektive 

icke-operativ personal (Simon 1997, s. 2).  
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Carnegieskolans syn på organisationens hierarkiska specialisering är tätt kopplad till synen i 

begränsningarna hos den individuella kapaciteten att sålla ut och hantera relevant information i 

förhållande till komplexiteten hos de problem som ska hanteras. March & Simon (1958) menar 

att det finns ett behov av förenklade modeller, som fångar de väsentliga aspekterna hos ett 

problem utan att fånga alla komplexiteter, för att möjliggöra rationell handling i varje led av 

organisationen. Genom att konstruera sådana förenklingar för beslutsfattandet blir det möjligt 

att bryta ner problemet till förenklade kategorier kopplade till standardiserade program för hur 

de ska bemötas (March & Simon 1958; Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Det rör sig således 

om uppsättningar av förenklingar som berör situationer, problem, lösningar, aktiviteter och 

regler, som kan reducera beslutsfattande till en matchningsprocess mellan de på förhand 

konstruerade alternativa handlingsprogrammen som utvecklats inom olika delar av 

beslutsstrukturen (March 1991, s. 105; Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007).  

Dessa handlingsprogram är ett uttryck för beslutsstrukturens förmåga att omvandla komplex 

problemlösning till rutinmässigt arbete (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Emellertid är det 

viktigt att understryka att i kontrast till klassisk organisationsteori menar Carnegieskolan att 

denna typ av handlingsprogram är beroende av informationsflöden inom organisationen. 

Hantering av information är, som tidigare nämnts, en central del i skolans syn på beslutsfattande 

generellt samt i organisationens beteende som följer av antagandet om att människans 

rationalitet är begränsad (March & Simon 1958). I förhållande till handlingsprogram blir 

informationsflöden uppifrån intressanta som ett uttryck för ledning och styrning, vilket March & 

Simon (1958) beskriver i termer av påverkansprocesser för att säkerställa att den operativa 

nivån matchar rätt handlingsprogram mot rätt situation. Men för att kunna fatta relevanta beslut 

är information underifrån innehållande feedback om handlingarnas utfall och förändringar i 

organisationens omgivning nödvändig. Därmed är beslutsfattande, även i en starkt hierarkisk 

organisation, beroende av information som samlas in på lägre nivåer (Cyert & March 1992). 

Utifrån denna andra del, som handlar om informationsflöden mellan operativ och beslutande 

nivå, skapas förutsättningar för en horisontell arbetsdelning. För att effektivisera 

organisationens arbete brukar underordnade enheter specialisera sig mot att hantera ett 

avgränsat område och får ansvar för att hantera informationsflöden som berör deras 

fokusområde (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). I sin mest grundläggande form handlar det om 

en decentralisering av organisationens uppmärksamhet, så att ansvar för att vara uppmärksam 

på förändringar som huvuduppgift och generera feedback till beslutsfattarna delegeras till 

organisationens lägre nivåer (Cyert & March 1992; jfr March 1991). Exempel på sådan 

arbetsdelning är att enheter konstrueras för att innehålla alla aktiviteter av en viss typ som står 

i en inbördes beroendeställning till varandra (March & Simon 1958, s. 28), som sedan kopplas 

till ett delmål som är relaterat till organisationens övergripande mål. Cyert & March formulerar 

det som att: “through delegation and specialization in decisions and goals, the organization 

reduces a situation involving a complex set of interrelated problems and conflicting goals to a 

number of simple problems” (1992, s. 165). Genom att skapa horisontell arbetsdelning baserat 

på ansvar för en viss typ av aktiviteter och att generera information kring dessa skapas 
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emellertid behov av en ytterligare struktur. När det organisationen utför aktiviteter som är 

beroende av beslut och handling inom enheter med olika specialisering uppstår ett behov av ett 

system för att kommunicera med varandra för att arbetet ska möjliggöras. Kort sagt finns det 

behov av att komplettera den vertikala kommunikationen - styrning och feedback - med 

horisontell kommunikation - samordning - för att bibehålla förmågan till kollektiv koordinerad 

handling. 

I relationer mellan medlemsorganisationer och metaorganisationer tenderar emellertid hierarkin 

kring vertikal arbetsdelning och samordning att grumlas (Ahrne & Brunsson 2005). Utifrån 

antagandet att metaorganisationer bildas för att skapa samordnad handling mellan flera 

organisationer följer att metaorganisationen har ett intresse av att fatta beslut som vägleder 

medlemsorganisationerna. Detta står i direkt kontrast mot organisationens egen hierarki i och 

med att det nu riskerar att det kommer dubbla styrsignaler från positioner “högre upp” i 

organisationen (jfr Ahrne & Brunsson 2005), vilket i sin tur kan leda till problem i beslutsfattandet 

på lägre nivåer när det blir oklart vilka förväntningar och mål beslutet ska riktas mot (jfr Cyert & 

March 1992). Därmed blir det, som Fries (2011) påpekar, väsentligt att aktivt samordna 

organisationen med omgivningen (metaorganisationen), så att det finns en samstämmig 

styrsignal gentemot den operativa nivån i medlemsorganisationen. 

2.4.1. Organisationsschema utifrån ett beslutsperspektiv 

Om vi ser beslutsfattandet som det centrala för organisationer är det inte helt tydligt hur detta 

hör ihop med varför avdelningar med olika ansvarsområden inrättas. Ett sätt att närma sig frågan 

om indelning i avdelningar teoretiskt är att det handlar om att fördela arbetsuppgifter och 

aktiviteter utifrån frågeställningen vad som är en optimal fördelning för att skapa maximalt värde 

(Kuhn & Tucker i March & Simon 1958, s. 23). Detta sätt att betrakta inrättandet av avdelningar 

inom organisationen handlar alltså om att skapa en organisation med formellt avgränsade 

enheter baserat på deras respektive avgränsade arbetsuppgifter. De aktiviteter som en viss 

person ska utföra för att fullgöra sitt uppdrag skapar ramen för vilken enhet personen ska tillhöra 

(March & Simon 1958, s. 24). Detta stämmer väl överens med en kanske mer vardaglig syn på 

organisationer: ekonomiavdelningen hanterar alla uppgifter som rör ekonomi, försäljnings-

avdelningen har hand om alla aktiviteter som rör försäljning och så vidare. March & Simon 

kritiserar den typen av teoretisering kring organisationens former med stöd i att den typen av 

teoretisering leder till överbetoning av antingen arbetsprocesserna eller arbetsdelningen, vilket 

omöjliggör en meningsfull förståelse av hur dessa två hänger samman och stärker varandra 

(1958, s. 24ff).  

Carnegieskolans ingång till indelning i organisatoriska enheter följer av perspektivet att de 

grundläggande aspekterna i en organisations beslutsstruktur och funktioner härleds från 

mänsklig problemlösning och rationellt beslutsfattande (March & Simon 1958, s. 169). 

Uppmärksamhet och tillgänglig tid är en knapp resurs i alla organisationer, eftersom 

beslutsfattaren förr eller senare behöver fokusera sin uppmärksamhet vid en viss sak vid en viss 

tid (March 1991). Som en konsekvens av denna mänskliga begränsning tenderar 
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organisationerna att specialiseras gentemot ett avgränsat område som de utses att ansvara för 

att bevaka (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007, s. 527). Organisationens arbetsdelning är på så 

sätt ett verktyg för att rikta medlemmarnas uppmärksamhet och allokera deras energi mot en 

viss typ av information och problem, för att på så sätt rationalisera och effektivisera 

organisationens arbete. Denna indelning blir, i linje med March & Simons kritik ovan, omöjlig om 

det inte är möjligt att konstruera sammanhängande uppgifter som kan peka ut vilka frågor en 

viss avdelning har ansvar för och vilka frågor den inte har ansvar för.  

Sammanfattningsvis kan indelning av en organisation i olika avdelningar och enheter förklaras 

som en konsekvens av som ett försök att eftersträva rationalitet i beslutsprocesserna (jfr March 

1991). Organisationen konstruerar bilder av vilka typer av problem som är relevanta och 

matchar denna mot en grupp medlemmar som utses till att ansvara för den typen av frågor. 

Genom denna decentralisering skapas förutsättningar för standardiserad respons, då 

avdelningen på förhand vet vilken typ av frågor de ska hantera och vilken typ av program som 

bedöms vara passande hantering av frågan. Dessa strukturer utvecklas över tid och förändras 

bara gradvis genom anpassningar till förändringar eller genom aktiva reformer. Kort sagt 

kommer organisationer att få ett organisationsschema som är ett uttryck för vad som fungerar 

(jfr Jacobsson 2001). 

2.5. Konflikthantering och samordning 

Hur konflikter växer fram och hanteras för att möjliggöra samarbete är den fjärde och sista av 

Carnegieskolans grundpelare (Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). I det här avsnittet diskuteras 

två typer av konflikter som skolan lägger stor teoretiskt vid och vilka mekanismer organisationen 

använder för att omsätta motstridiga intressen till gemensamma mål och ståndpunkter att bygga 

koordinerat samarbete kring.  

Den första typen av konflikter handlar huvudsakligen om motstridiga intressen hos 

organisationens medlemmar. En av utgångspunkterna i Carnegieskolans förståelse av 

organisationsbegreppet är att de är system för beslutsfattande som gör det möjligt att samla 

flera medlemmar med motstridiga intressen, preferenser och viljor och omsätta detta till 

samarbete. March & Simon (1958) diskuterar denna typ av konflikter till stor del som en fråga 

kopplad till enskilda personers beslut att bli medlemmar eller inte bli medlemmar. Därmed blir 

det en fråga om avvägningar mellan att å ena sidan ge upp en del av sin frihet och å andra sidan 

ta del av de fördelar organisationen erbjuder, till exempel lön (March & Simon 1958).  

Ahrne & Brunsson för en liknande diskussion i förhållande till organisationers beslut att ingå i 

metaorganisationer men understryker att den huvudsakliga avvägningen snarast verkar bestå i 

ökad möjlighet att påverka policyutveckling, en förhöjd status genom att ingå i en attraktiv 

metaorganisation samt för att underlätta samarbete med de andra medlemmarna i 

organisationen kontra att begränsa den egna organisationens autonomi (2005, s. 434). 

Konflikten mellan autonomi och att vara medlem i en metaorganisation förklaras av Ahrne & 

Brunsson som, till viss del, ofrånkomlig (2010). Å den ena sidan har metaorganisationen ett 
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intresse av att upprätta en beslutsstruktur som gör det möjligt att åtminstone få medlemmarna 

att sträva mot gemensamma mål. Å den andra sidan riskerar en sådan struktur att leda till att 

medlemsorganisationerna uppfattar sin identitet och autonomi som hotade. Om 

metaorganisationen och medlemsorganisationen blir för lika varandra försvinner meningen med 

att vara separata organisationer. I sådana fall minskar medlemsorganisationens motiv att 

fortsätta vara medlem markant (Ahrne & Brunsson 2010).  

En andra aspekt av denna inneboende konflikt följer av att både metaorganisationen och dess 

medlemsorganisationer har ett slags hierarkisk struktur med separata ledningsfunktioner och 

tjänstemannakanslier (Ahrne & Brunsson 2005, 2010; Fries 2011). I många fall tenderar 

medlemsorganisationernas ledare att ha en högre status och större makt än meta-

organisationens ledare. I sådana fall riskerar detta att skapa en osäkerhet inom medlems-

organisationernas hierarkier hur de ska hantera situationer där de två ledningarna ställer 

motstridiga krav. När den hierarkiska ordningen blir otydlig på detta sätt riskerar det att uppstå 

konflikter mellan metaorganisationen och medlemmen samtidigt som det skapar en osäkerhet 

gällande vems beslut det är som gäller (Ahrne & Brunsson 2005). För att hantera denna typ av 

konflikt tenderar metaorganisationer att formulera speciella regler för hur beslut inom 

organisationen får fattas – till exempel enbart per konsensus – eller att etablera gränser för vad 

metaorganisationen får eller inte får fatta beslut kring (Ahrne & Brunsson 2005).  

Den andra typen av konflikter uppstår som en konsekvens av organisationens beslutsstruktur 

och gäller framförallt när det i organisationen uppstår motstridiga synsätt på vad den egna rollen 

och ansvaret är, organisationens målsättningar och hur handlingsprogram ska tillämpas. Det vill 

säga, olika typer av beslutsproblem (jfr Marchs 1991 illustration av en beslutsprocess ovan). 

Denna typ av konflikt kan ske både på individuell och gruppnivå och tar sig ofta uttryck i en 

låsning av beslutsprocessen i situationer där det är oklart vilka normer eller mål som ska 

tillämpas i beslutet. Denna typ av konflikt baseras alltså snarast på motstridigheter i 

organisationens beslutsregler och målformuleringar, som följer av specialisering och 

decentralisering, än på enskilda medlemmar. En variant av denna typ av konflikt handlar om när 

det växer fram “sub-”grupper inom organisationen. Att förstå sin roll inom ramen för 

organisationen är ett viktigt drag i hur organisationen fattar beslut (March 1991), men denna 

identifikation kan leda till att grupper inom organisationen utvecklar egna målsättningar och 

handlingsprogram, vilka kan stå i strid med organisationens övergripande målsättningar och 

handlingsprogram (March & Simon 1958). March & Simon förklarar framväxten av denna typ av 

konflikt som att:  

When tasks have been allocated to an organizational unit in terms of a subgoal, other 

subgoals and other aspects of the goals of the larger organization tend to be ignored in the 

decisions of the subunit [...] members of an organizational unit [tend] to evaluated action only 

in terms of subgoals, even when these are in conflict with the goals of the larger organization. 

(1958, s. 152) 
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Denna typ av konflikt följer alltså av hur organisationens beslutsstruktur och arbetsdelning ser 

ut. När organisationen inrättar en decentraliserad struktur för informationshantering och 

beslutsfattande öppnar organisationen upp för att enheterna utvecklar egna referensramar för 

beslutsfattande baserat på feedback från en begränsad del av organisationen. Dessutom 

innebär ansvarsfördelning för vissa områden att enheten väljer att begränsa sin uppmärksamhet 

till enbart information som direkt berör deras enhet, arbetsuppgifter eller mål (March & Simon 

1958, s. 153; jfr Cyert & March 1992). På samma sätt kan en metaorganisations medlemmar 

välja att inte agera i linje med metaorganisationens förväntningar eller målsättningar. 

Konflikthantering kan anta en rad olika skepnader beroende på vilken typ av konflikt det rör sig 

om och hur organisationen ser ut. March & Simon (1958, s. 129ff) beskriver fyra generiska typer 

av reaktioner på konflikter inom organisationer (jfr Cyert & March 1992, s. 33; jfr Ahrne & 

Brunsson 2005). Den första kallas problemlösning och handlar snarast om att lösa den typ av 

konflikter som uppstår på grund av motstridigheter i beslutssystemet, vilket görs genom att 

identifiera en lösning som matchar organisationens kriterier. Den andra typen av reaktion kallas 

övertalning och som försöker hantera motstridiga situationer där medlemmar inte delar samma 

målformuleringar genom att skapa en förståelse för hur målen bör tolkas i förhållande till 

organisationens gemensamma mål. Den tredje typen av reaktion är att förhandla mellan 

parterna i sådana situationer där det snarare handlar om att hitta principer eller olika nivåer av 

målet som går att enas kring, än att förändra förståelsen av målen (jfr Cyert & March 1992, s. 

37). Den fjärde kallas politik och handlar främst om att gränsen för vilka konflikten omfattar är 

flytande, vilket stimulerar framväxt av intresseallianser m.m. Det är värt att notera att dessa två 

första sätt att hantera konflikter sker inom ramen för ett slags hierarki: det finns en överordnad 

part som har i ansvar att lösa målkonflikten genom att på olika sätt relatera underordnade mål 

mot överordnade, ett slags uttryck för auktoritet. 

Cyert & March (1992) formulerar en annan bild av hur målkonflikter hanteras som fokuserar på 

att organisationer i regel inte löser konflikter som följer av att organisationen etablerat olika 

delmål eller enheter för att öka effektiviteten. Istället formulerar Cyert & March begreppet “quasi-

resolution of conflict” (1992, s. 164), vilket innebär att problem inte löses på ett sätt som 

reducerar alla mål till en övergripande dimension eller som skapar samstämmighet mellan alla 

mål. Istället formuleras mål i termer av begränsningar för medlemmarna, vilket tillåter viss 

motstridighet mellan olika enheters mål. Det kan konkret handla om att mål istället formuleras 

som övergripande regler för vad som är en acceptabel målnivå, vilken nivå av måluppfyllelse 

som ska eftersträvas (”aspiration level” Cyert & March 1992; March & Simon 1958), samt att 

uppmärksamma och hantera eventuella målkonflikter sekventiellt (ibid.). Detta kan jämföras 

med hur Ahrne & Brunsson beskriver att metaorganisationer anpassar formen för sin styrning 

genom att utfärda standarder, rekommendationer och riktlinjer etc. istället för i form av direktiv 

(2005). Jag gör tolkningen att den strategi som Ahrne & Brunsson (2005) beskriver där 

metaorganisationerna väljer att formulera frivilliga riktlinjer som ett slags riktmärke för 

medlemmarna är ett uttryck som betonar kvasilösning av målkonflikter mellan 

metaorganisationer och medlemmar (jfr Cyert & March 1992). Istället för att formulera tydliga 
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mål som riskerar att skapa motstånd bland medlemmarna formuleras mål i termer av 

ambitionsnivåer och standarder.  

2.6. Teoretisk sammanfattning och operationaliserade frågeställningar 

Om vi mot bakgrund av detta teoretiska ramverk går tillbaka till uppsatsens syfte - att 

vidareutveckla Carnegieskolans teoribildning med en förståelse för vilken inverkan invävdhet 

har på organisationens strukturer för beslut och handling - kan vi nu börja precisera vad en 

sådan kompletterande teoribildning behöver bidra till att förklara. 

Uppsatsen tar fasta på två tillkortakommanden i Carnegieskolans organisationsteori som pekas 

ut av Gavetti, Levinthal & Ocasio (2007) samt av Ahrne & Brunsson (2005). Det första är 

iakttagelsen om Carnegieskolans syn på förhållandet mellan organisation och dess omgivning. 

Teoriutveckling inom andra organisationsteoretiska områden har intresserat sig för hur denna 

relation påverkar organisationer än Carnegieskolan, vilket delvis leder till att förståelsen för hur 

organisationernas beslutsstrukturer relaterar till en större kontext där de är invävda är teoretiskt 

underutvecklad. Den här uppsatsen söker bidra till att utveckla förståelsen av invävdhetens 

betydelse för enskilda organisationer genom att studera hur medlemskap i metaorganisationer 

påverkar de strukturer inom organisationen som formar beslut och handling. Meta-

organisationen definieras därmed som en särskild typ av organiserad invävdhet baserad på 

medlemskap i en formaliserad omgivning. Det andra är Gavetti, Levinthal & Ocasios (2007) 

reflektion om att forskningen “glömt bort” två av Carnegieskolans teoretiska grundpelare. De 

menar att den forskning som vidareutvecklat Carnegieskolans perspektiv framförallt intresserat 

sig för att studera begränsad rationalitet och standardiserade handlingsprocedurer, men 

åsidosatt ståndpunkten att organisationer har en specialiserad struktur för beslutsfattande som 

formar organisationens beteende samt hur organisationerna hanterar motstridiga intressen för 

att skapa samarbete.  

I linje med dessa teoretiska brister formulerades uppsatsens forskningsfråga som:  

• hur relaterar organisationer sina strukturer för beslut och handling till sitt medlemskap i 

metaorganisationer? 

Med stöd i den teoretiska inramning som presenterats här, där medlemskap i meta-

organisationer är den typ av invävdhet som ägnas teoretiskt intresse, blir det relevant att 

undersöka hur medlemskapet i metaorganisationer inverkar på specifika aspekter i 

beslutsstrukturen samt hur organisationen hanterar sådana konflikter som uppstår i relation till 

medlemskapet. 

I förhållande till medlemskapets inverkan på beslutsstrukturen blir det relevant att studera hur 

arbetet kring medlemskapet organiserats i termer av vertikal och horisontell arbetsdelning samt 

de kommunikationer som skapar ett sammanhängande arbete. Som Ahrne & Brunsson uttrycker 

det förväntar sig metaorganisationer att deras medlemmar ska bidra till metaorganisationens 

arbete (2005). Samtidigt utgör organisationen i sig själv redan en egen beslutad ordning som 
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innehåller målsättningar, förväntningar och regler för hur beslut ska fattas. Som Fries (2011) 

påpekar medför invävdhet i en större kontext ett behov av att aktivt samordna den egna 

beslutsstrukturen med omgivningen. Därför blir det relevant att studera hur denna typ av 

samordning tar sig uttryck i medlemsorganisationernas arbete. För att belysa detta blir det dels 

relevant att studera vilka parter som får olika typer av ansvar, i synnerhet samordningsansvar 

och ansvar att producera information som ligger till grund för beslutsfattande. Det blir också 

relevant att studera hur medlemsorganisationen relaterar till metaorganisationen i sina 

handlingar. Det vill säga att studera vad organisationen gör som svar på medlemskapet samt 

vilken slags position metaorganisationen ges i dessa handlingar. För att belysa hur dessa 

aspekter inom organisationen relaterar till medlemskapet i metaorganisationen blir det relevant 

att undersöka: 

• hur relaterar organisationen till metaorganisationen i sina arbetsuppgifter? 

• hur inverkar medlemskapet på faktorer som hierarki och arbetsdelning i organisationens 

beslutsstruktur?  

I förhållande till medlemskapets inverkan på organisatoriska konflikter och hur de hanteras för 

att skapa beslutsförmåga och handlingsförmåga blir det relevant att studera ytterligare två 

aspekter. Dels hur medlemsorganisationen relaterar till frågeställningar om hierarkiska 

förhållanden i praktiken - vilken ledning som utgör en auktoritet i beslutsstrukturen - genom att 

studera hur organisationen relaterar till metaorganisationens målsättningar i arbete med 

strategiska frågor och handlingsplaner. Det vill säga i sådana dokument som innehåller 

beskrivningar av standardiserade handlingsprogram kring vad som ska göras. Det blir även 

relevant att undersöka hur eventuella anpassningar av den egna beslutsstrukturen och 

arbetsfördelningen skapar motstridiga “sub-goals” som kräver hantering för att skapa en 

samstämmighet inom organisationens arbete. Denna samstämmighet kan både ta sig uttryck i 

ett organisationen verkar för att implementera metaorganisationens föreskrifter i sin helhet eller 

att helt motsätta sig metaorganisationen. Oavsett vilken hållning organisationen beslutar att inta 

är det troligt att medlemskapet skapar ett behov av att utveckla en samstämmig linje för hur 

organisationen ska förhålla sig till medlemskapet i metaorganisationen. Här blir det relevant att 

studera hur dessa konflikter löses och vilken roll medlemskapet i metaorganisationen spelar här. 

Till exempel om den statushöjande effekt ett medlemskap kan medföra (Ahrne & Brunsson, 

2010) blir ett argument konflikthanteringen. Därför blir det även relevant att undersöka: 

• Hur relaterar medlemsorganisationen till metaorganisationen i termer av auktoritets-

källa? 

• Hur skapas samstämmighet inom organisationen i relation till metaorganisationen? 
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3. Forskningsdesign 

I det här avsnittet presenteras den forskningsdesign som använts för att besvara uppsatsens 

frågeställningar och möjliggöra teoriutveckling utifrån konkreta beslutsprocesser i 

regeringskansliet. Samtliga frågeställningar berör sådana aspekter som handlar om hur beslut 

fattas i organisationer generellt, men som särskilt intresserar sig för beslut som sker i relation till 

medlemskap i en metaorganisation. Därför har undersökningen utformats med hänsyn till 

metoder för hur beslutsprocesser i organisationer kan studeras kvalitativt. I avsnittets inledning 

diskuteras ett par metodologiska utgångspunkter och preciseringar för studien. I avsnittet efter 

presenterar och resonerar jag kring uppsatsens forskningsmodell. Därefter diskuteras valet fall, 

det material som uppsatsens empiriska del baseras på samt hur jag använt materialet för att 

besvara uppsatsens frågeställning. 

En utgångspunkt för undersökningen har varit att studera hur frågeställningarna hanteras i ett 

tidigt skede av medlemskapet. Detta motiveras mot bakgrund av att det är rimligt att anta att 

den inverkan metaorganisationen har på medlemsorganisationen successivt kommer att bli 

mindre tydliga genom att relationen normaliseras genom de anpassningsprocesser som 

ständigt pågår inom organisationer (Ahrne & Brunsson 2010, s. 11). Även om det troligtvis alltid 

finns delar av relationen mellan medlems- och metaorganisation som periodvis aktualiseras 

genom nya problem eller förändrade omständigheter, så torde de mer övergripande 

inverkningarna på beslutsstrukturen vara som tydligast när organisationerna aktivt närmar sig 

varandra. Det vill säga i de skeden där organisation samordnar sig med sin omgivning som mest 

aktivt (Fries 2011). Mot bakgrund av dessa preciseringar har undersökningens empiriska del 

konstruerats som en multipel och jämförande fallstudie som belyser hur organisationer relaterar 

sin beslutsstruktur till sitt medlemskap i metaorganisationer. De två fall som valts ut beskriver 

en enskild organisations – Sveriges regeringskansli – arbete i det skede som följer efter att 

regeringen undertecknat avtal som binder Sverige, och därigenom regeringskansliet, till 

internationella samarbeten. Det första fallet baseras på tidigare forskning om regeringskansliets 

beredningsarbete i samband den svenska anslutningen till Schengensamarbetet i slutet av 90-

talet. Det andra fallet baseras på en studie av regeringskansliets arbete i samband med att 

Sveriges regering undertecknade FN:s hållbarhetsagenda - Agenda 2030 - i september 2015.  

Både Schengenavtalet och Agenda 2030 är integrerade delar i större internationella 

metaorganisationer – EU respektive FN – där Sverige också ingår. Emellertid utgör både 

Schengensamarbetet och Agenda 2030 delvis autonoma metaorganisationer inom de större 

metaorganisationerna (jfr Ahrne & Brunsson 2005). Båda samarbetena inkluderar till viss del 

aktörer som inte är en del av EU eller FN:s ordinarie medlemmar och båda samarbetena har 

vissa egna, autonoma strukturer och regelverk kopplade till sig. Till exempel inkluderas Norge 

och Island, som inte är medlemmar i EU, i Schengensamarbetet (Europeiska Kommissionen 

2017), och i Agenda 2030:s huvuddokument uttrycks explicit att även organisationer från 

civilsamhället och den privata sektorn ska delta vid samarbetets globala återkopplingsforum 

(Agenda 2030 §84). Det finns alltså avgränsade strukturer för beslutsfattande och 

kommunikation inom ramen för såväl Schengensamarbetet som Agenda 2030 och det är 
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formellt möjligt att vara medlem i dessa samarbeten utan att vara medlem i EU eller FN. Därför 

behandlas både Schengen och Agenda 2030 som metaorganisationer i sin egen rätt utifrån den 

teoretiska förståelsen av begreppet som anförts i uppsatsens teoriavsnitt. 

Schengensamarbetet och Agenda 2030 skiljer sig åt på flera sätt. Metaorganisationerna har inte 

samma typ av ändamål, deras arbete berör delvis olika politikområden och medlemskap i 

respektive metaorganisation ställer olika krav på vad som förväntas av en medlem (jfr Ahrne & 

Brunsson 2005). I Schengenarbetet finns det exempelvis sanktioner kopplat till eventuella brott 

mot regelverken och Sverige är mer eller mindre tvungna att genomföra de beslut som fattas 

inom metaorganisationen för att få ingå i samarbetet. Agenda 2030 saknar denna typ av 

sanktionsmedel och den resolution som ligger till grund för samarbetet är inte heller ett juridiskt 

bindande avtal. Medlemskapet och de förväntningar som ställs på medlemsorganisationerna är 

snarast att betrakta som en moralisk förpliktelse att respektera ingångna avtal och löften. 

Gemensamt för Schengensamarbetet och Agenda 2030 är att de utgör två fall där 

metaorganisationer inrättats med hänvisning till att möjliggöra koordinerad handling riktad mot 

att uppnå mål som ligger bortanför den egna organisationens kapacitet (jfr Ahrne & Brunsson 

2005). Vidare är fallen exempel av formella samarbeten där Sverige ingår som medlem och där 

medlemskapet inneburit att den svenska statsförvaltningen och lagstiftningen har anpassats 

som en konsekvens av de förväntningar som ställs på en medlemsorganisation inom ramen för 

respektive medlemsorganisation. Detta anpassningsarbete har i båda fallen till stor del lagts på 

regeringskansliet i egenskap av att vara den myndighet som ska stödja och bereda regeringens 

ärenden (RF 7 kap. 1 §). Regeringskansliet har därför aktivt arbetat med att relatera den svenska 

statsförvaltningens strukturer, processer och regler till en kontext där de blivit invävda genom 

ett aktivt beslut att ingå i dessa internationella metaorganisationer. 

För att studera hur Sveriges medlemskap i dessa metaorganisationer inverkat på beslut och 

handling i regeringskansliet är det nödvändigt att definiera vissa interna förhållanden. 

Regeringen är den part som fattat beslutet att ingå i respektive metaorganisation. Genom sitt 

uppdrag att bereda regeringens ärenden omfattas även regeringskansliet av sådana beslut. 

Därför behandlar jag i uppsatsen regeringen och regeringskansliet som en enhet, där regeringen 

och de politiska tjänstemännen utgör den beslutsfattande ledningsnivån och tjänstemännen på 

departementen utgör regeringskansliets operativa nivå. Vidare har jag av praktiska skäl valt att 

avgränsa det ”svenska” medlemskapet till att studera vad medlemskapet innebär för 

regeringskansliet och de aktörer som finns i dess omedelbara närhet. 

3.1. En forskningmodell för teoriutvecklande fallstudier 

Att studera beslutsprocesser inom komplexa organisationer är ett relativt väletablerat område 

och inom skandinavisk samhällsvetenskap finns det en tradition av att arbeta med detaljerade 

studier av konkreta händelseförlopp (Blomquist & Jacobsson 2002, s. 13). Beslutsprocesser kan 

generellt sett beskrivas som sådana konkreta händelseförlopp inom organisationer och att 

studera dem kan beskrivas som att försöka fånga vad det är som händer och förklara hur det 
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händer (jfr Sahlin-Andersson 1986; jfr Blomquist & Jacobsson 2002). För att möjliggöra en 

detaljerad beskrivning och analys av sådana konkreta händelseförlopp, som kan ligga till grund 

för teoriutveckling, är en kvalitativ fallstudiedesign lämplig att använda (Eisenhardt 1989).  

Fallstudier kan konstrueras på olika sätt och att använda dem som verktyg för teoriutveckling 

kan se ut på olika sätt. Eftersom denna undersökning syftar till att bidra till teoriutveckling av 

Carnegieskolan genom att erbjuda en beskrivning av hur invävdhet i metaorganisationer 

inverkar på beslutsstrukturer, konflikthantering och samarbete i medlemsorganisationerna, har 

undersökningen delats in i två delar bestående av varsitt fall, en så kallad multipel fallstudie 

(Eisenhardt 1989; Yin 2009). Genom att studera flera liknande fall och sedan jämföra dem mot 

varandra blir det möjligt att identifiera återkommande mönster eller karaktärsdrag som kan ge 

oss en bättre förståelse av det bakomliggande fenomenet som vi vill undersöka (Eisenhardt 

1989). Utifrån detta har en forskningsmodell valts för undersökningen som kan beskrivas som 

en trappa med tre steg (se Sahlin-Andersson 1986, s. 16–19). I det första steget beskrivs 

respektive fall mot bakgrund av en teoretisk förförståelse, vilket här handlar om att förklara på 

vilket sätt detta är ett fall av beslutsprocesser som är invävda i en metaorganiserad miljö, för att 

ge en helhetssyn av fallet. Nästa steg är att göra en analys inom fallet, att precisera hur de valda 

jämförelsepunkterna ser ut inom respektive fall. Det tredje steget är att jämföra fallen mot 

varandra för att ge en mer allmän förklaring av hur det undersökta fenomenet tar sig uttryck i 

respektive fall. Därigenom kan studien identifiera mer generaliserbara, teoretiska aspekter som 

sedan ligga till grund för sådan teoriutveckling som ökar förståelsen av såväl fallen som det 

undersökta fenomenet.  

 

Figur. 1: Falltrappa (baserad på Sahlin-Andersson 1986, s. 19 & 65). 
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När det gäller metoder för att samla in material till en fallstudie som avser beskriva hur en 

beslutsprocess ser ut är kvalitativa metoder lämpliga (Eisenhardt 1989). Två vanligt 

förekommande metoder för att generera data i fallstudier är att använda intervjuer med personer 

som är involverade i processen och komplettera detta med dokumentstudier (Eisenhardt 1989). 

Med hjälp av sådana insamlingsmetoder kan vi få beskrivet med ord hur beslutsprocessen går 

till (Eisenhardt 1989), samt studera artefakter som konstrueras som symboler för 

beslutsprocessen (jfr March 1991). Som en konsekvens av valet att basera en del av analysen 

på en tidigare studie av regeringskansliets arbete kring Schengen blir det relevant att konstruera 

den andra fallstudien så att den samlar in samma typ av data för att skapa jämförbarhet. 

Därigenom kommer valet av metoder för den andra fallstudien, där primärdata samlas in, att 

vägledas av metodval som gjorts av någon annan i ett tidigare skede.  

3.2. Val av fall och material 

Undersökningen motiverades initialt ur såväl ett teoretiskt intresse för hur beslutsfattande inom 

organisationer påverkas när organisationen väljer att organisera sig i metaorganisationer, 

liksom ur ett empiriskt intresse för vilken roll internationella organisationer spelar för hur politiska 

beslut formas i nationell kontext. Ur detta intresse föll valet av fall i första hand på att studera 

hur regeringskansliet hanterar de praktiska implikationerna undertecknandet av Agenda 2030. 

Arbetet med Agenda 2030 är ett aktuellt fall av just hur internationella metaorganisationer 

påverkar beslutsfattande inom lokala organisationer som pågår samtidigt som undersökningen 

genomförs. Valet av att studera regeringskansliets arbete kring Agenda 2030 gjordes i början 

av uppsatsarbetet, med stöd i det teoretiska och empiriska intresset.  

Valet av Schengenfallet är närmast att betrakta som resultatet av en preliminär litteraturstudie 

av tidigare forskning om hur regeringskansliets arbetsprocesser påverkats av invävdhet i 

internationella kontexter. När det kommer till forskning om konkreta arbetsprocesser kopplade 

till internationellt förankrade policyfrågor inom Regeringskansliet är fältet något smalt (se 

Erlandsson 2007 och Niemann 2013 för litteraturgenomgångar). Inte sällan lyfts bristande 

forskning i det här fältet fram som ett problem i den systematiska förståelsen av hur Sveriges 

regeringskansli fungerar, och i utsträckning, hur regeringen styr Sverige med hjälp av sitt kansli 

(Premfors & Sundström 2007). Det finns emellertid en rad böcker, rapporter och skrivelser som 

fokuserar på sådana frågeställningar. Den forskning stod i fokus för den preliminära litteratur-

studien behandlar det svenska Regeringskansliets organisering och beredningsarbete och är 

huvudsakligen kopplad till forskningsprogrammet Regeringskansliet och samhällets 

organisering (REKO) och forskning som angränsar till detta program. REKO-programmet 

startade 2004 och intresserade sig för hur statens styrning har utvecklats med avseende på 

processer som ekonomisering, internationalisering, decentralisering och medialisering (Score 

2011). Även om forskningsprogrammet huvudsakligen fokuserat på att studera styrning ur ett 

governance-perspektiv finns tydliga, och ibland explicita, kopplingar till Carnegieskolans 

teoribildning. Detta gäller i synnerhet de studier som beskriver beredningsarbete och andra 

interna processer inom Regeringskansliet som berör beslutsfattande. 
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Med stöd i denna genomgång av tidigare studier av regeringskansliet valde jag att basera den 

första delen av den här uppsatsens undersökning på en fallstudie som beskriver 

regeringskansliets beredningsarbete i samband med att Sverige skulle träda in som operativ 

medlem i Schengensamarbetet. Denna studie - “En normal procedur eller ett unikt projekt? 

Schengenfrågans beredning i regeringskansliet” - genomfördes av Anders Ivarsson-Westerberg 

inom ramen för REKO-programmet och finns publicerad i skriften Processer i regeringskansliet 

- sex fallstudier (Ehn m.fl. 2001). Skälen till att just denna studie valdes följde av uppsatsens 

teoretiska ansats. I studien intresserar sig Ivarsson-Westerberg för att undersöka huruvida 

beredningen av Sveriges inträde i Schengen varit unik eller följt de normala procedurerna och 

mönstren för regeringskansliets beredningsarbete. I och med denna frågeställning fokuserar 

studien på att beskriva aspekter som arbetsfördelning, problemlösning och konflikthantering 

samt hur samordning skett inom ramen för arbete som följde av att Sverige ingått som medlem 

i en internationell metaorganisation. Dessa aspekter har studerats huvudsakligen genom 

intervjuer med de tjänstemän som involverades i beredningen av de propositioner och skrifter 

som skulle ligga till grund för regeringens proposition om de lagändringar som bedömdes 

nödvändiga för att få operativ medlemstatus. Det underlag som använts i den första delen av 

undersökningen består av den fallstudie som Ivarsson-Westerberg (2001) genomförde samt en 

rapport där en analys av denna fallstudie utifrån hur den passar in i en bredare förståelse av 

regeringskansliets processer generellt görs (Jacobsson 2001) Förutom att fallet alltså utgör ett 

fall av “samma sak” som regeringskansliets arbete med Agenda 2030-ramverket, berör det till 

stor del de frågeställningar och aspekter som presenterats i den här uppsatsens teoriavsnitt. 

Det rör sig således om andrahandsdata som behöver tolkas och sättas i relation till det teoretiska 

ramverket. 

Schengensamarbetet 

Materialets namn Typ av material Sidor 

En normal procedur eller ett unikt projekt? Schengenfrågans 
beredning i regeringskansliet 

Akademisk fallstudie 21 

Hur styrs regeringskansliet? – Om procedurer, prat och politik. Akademisk rapport 64 

Tabell 1. Källmaterial för fallstudien om Schengensamarbetet 

Den andra delen av undersökningen studerar regeringskansliets arbete kring FN:s Agenda 2030 

för hållbar utveckling. Fallbeskrivningen baseras på kvalitativa data som genererats med hjälp 

av semi-strukturerade intervjuer med tjänstemän inom regeringskansliet och Agenda 2030-

delegationen samt genom att studera officiella dokument.  

I och med att det huvudsakliga intresseområdet för uppsatsen är att studera beslutsprocesser 

blev det huvudsakliga målet med intervjustudien att få en helhetsbild över hur regeringskansliet 

arbetar med frågan på ett övergripande plan – hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas, vilka 

enheter som involveras i arbetet, hur samordning går till etc. – blev det första steget att ta reda 
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på vilka enheter och personer som har en sådan inblick i organisationens arbete. Urvalet av 

respondenter baserades därför på den uppdelning av samordningsansvar som regeringen 

inrättat i regeringskansliet, där Utrikes- och Finansdepartementet fått ansvar för att samordna 

det internationella respektive nationella arbetet. Valet att fokusera datainsamlingen mot dessa 

enheter motiverades utifrån att de, genom sitt samordningsansvar, haft insyn och översikt över 

hela regeringskansliets arbete. Kontakten med regeringskansliet togs med hjälp av 

regeringskansliets registratur, som bistod med kontaktuppgifter till ansvariga tjänstemän. Vidare 

kontaktades tjänstemän vid ytterligare tre departement med ansvar för vissa tematiska områden 

kopplade till genomförandet. Dessa var Kultur-, Närings- samt Miljö- och energidepartementet. 

På grund av tidsbrist hade emellertid ingen av de tillfrågade vid dessa senare departement 

möjlighet att låta sig intervjuas, men de bidrog med förslag på dokument som de ansåg vara 

relevanta utifrån uppsatsens syfte och intresseområde. 

Sammanlagt genomfördes tre intervjuer under våren 2017. Två med tjänstemän anställda vid 

de enheter på Utrikes- och Finansdepartementets som har ett övergripande samordnings-

ansvar för arbetet inom Regeringskansliet, samt med en tjänsteman vid Agenda 2030-

delegationens sekretariat. Därmed intervjuades representanter för de två huvudsakligt 

ansvariga enheterna inom regeringskansliet samt en representant från den statliga utredning 

som har i uppdrag att utveckla en handlingsplan för ett sammanhållet genomförande. Två av 

intervjuerna genomfördes på plats i Stockholm och en över telefon. I de två förstnämnda 

intervjuerna spelades in och transkriberades, medan den senare dokumenterades genom 

detaljerade anteckningar som sedan bearbetades. Samtliga intervjuer varade mellan 30 och 60 

minuter, beroende på hur lång tid respektive respondent hade tillgänglig. Med hänsyn till det 

begränsade antalet respondenter samt att arbetet med Agenda 2030 är en process som pågår 

parallellt med att uppsatsen skrivs har jag låtit respondenterna vara anonyma. Detta för att fästa 

fokus i uppsatsen vid det arbete som beskrivs i intervjuerna, snarare än de enskilda tjänstemän 

som bidragit med data. 

Inför varje intervju förbereddes ett antal frågor som både syftade till att få en helhetsbild över 

hur arbetet organiserats inom regeringskansliet i stort och av hur arbetet organiserats inom 

respektive enhet. Frågorna konstruerades för att belysa de aspekter i Carnegieskolan som är 

väsentliga element i beslutsprocesser och för att ge ett fallstudien ett större djup. I formuleringen 

av frågorna togs särskild hänsyn till att deras form skulle uppmuntra respondenterna att beskriva 

sitt arbete med egna ord och ge dem möjlighet att lyfta fram sådana aspekter som de själva 

uppfattade som relevant i sitt arbete (jfr Saunders m.fl. 2012, s. 390ff). I synnerhet handlade det 

om att få respondenternas bild gällande exempelvis deras (enhets) roll i Agenda 2030-arbetet, 

hur de arbetar med frågan och vad de ska uppnå genom sitt arbete på ett mer konkret plan. 

Därtill formulerades även vissa specifika och mer detaljerade frågor för att skapa en 

sammanhängande bild av deras arbete och bidra med sakkunskap i frågor som upptäcktes 

under arbetets gång. De förberedda frågor som användes i intervjuerna återfinns i bilaga 2.  
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Vid sidan av intervjuerna har studien baserats på officiella dokument som beskriver aspekter 

som innehållet i Agenda 2030-ramverket och föreskrifter om dess genomförande, eller är 

dokument som beskriver hur regeringskansliets arbete med frågan tar sig konkret uttryck inom 

olika politikområden. Urvalet av dokument baseras i huvudsak på sådana dokument som pekats 

ut som centrala för arbetet av berörda tjänstemän, antingen i samband med intervjuerna eller 

genom de kontakter som togs med andra tjänstemän inom regeringskansliet, samt sådana 

dokument som hänvisas till i de centrala dokumenten. 

Agenda 2030 

Materialets namn Typ av material Tid/sidor 

Tjänsteman vid Utrikesdepartementets enhet Global Agenda Intervju 45 min 

Tjänsteman vid Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning Intervju 30 min 

Tjänsteman vid Agenda 2030-delegationens sekretariat Intervju 60 min 

Att förändra vår värld: Agenda 2030 förhållbar utveckling FN-deklaration 38 s. 

Delredovisning från Agenda 2030-delegationen SOU- Promemoria  22 s. 

Förslag på kommunikationsåtgärder – rapport från Agenda 2030-
delegationen 

SOU-promemoria 16 s. 

”Sveriges politik för global utveckling” Informationsartikel -  

“Tillsammans med OECD och ILO lanserar statsminister Stefan Löfven 
Global Deal i New York”.  

Informationsartikel -  

Kommittéberättelse 2016:Fi01 2030-delegationen (Fi 2016:01). Dokumentation -  

Kommittédirektiv 2016:18 Genomförande av Agenda 2030 för hållbar 
utveckling 

Kommittédirektiv 8 s. 

Kommittédirektiv 2017:8 Tilläggsdirektiv till Agenda 2030-delegationen (Fi 
2016:01). 

Kommittédirektiv 2 s. 

Näringsdepartementet 2017. Regeringens handlingsplan: En livsmedels-
strategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
Diarienummer: N2017/00647/KOM 

Nationell 
handlingsplan 

12 s. 

Regeringsbeslut Fi2017/00692/SFÖ Uppdrag till Statistiska centralbyrån 
om statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 2030 

Regeringsbeslut 6 s. 

Regeringsbeslut Fi2016/01355/SFÖ Uppdrag till statliga myndigheter att 
bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030.  

Regeringsbeslut  7 s.  

Regeringens proposition 2016/17:104. En livsmedelsstrategi för Sverige − 
fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 

Proposition 136 s. 

Regeringens skrivelse 2015/16:69. Politik för hållbart företagande. Regeringsskrivelse 53 s.  
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Regeringens skrivelse 2015/16:182. Politiken för global utveckling i 
genomförandet av Agenda 2030. 

Regeringsskrivelse 57 s.  

Utrikesdepartementet 2016. Utrikesdepartementets handlingsplan för 
genomförande av Politiken för global utveckling (PGU) 2016. 

Handlingsplan 10 s.  

Critical milestones towards coherent, efficient and inclusive follow-up and 
review at the global level. Report of the Secretary-General (A/70/684). 

Rapport  
 

27 s.  

Tabell 2. Källmaterial för fallstudien om Agenda 2030. 

3.3. Analys av materialet och tillvägagångssätt 

För att besvara uppsatsens forskningsfråga bestod det första steget i analysarbetet av att samla 

in data som berör sådana aspekter som är delar av organisationens beslutsstruktur samt 

aspekter som handlar om eventuella konflikter som uppstår i samband med medlemskapet och 

hur de hanteras. De dokument som studerats har i första hand studerats som uttryck för hur 

medlemsorganisationen relaterar till metaorganisationen och vad medlemskap i dessa har 

inneburit i praktiken i termer av ansvars- och arbetsfördelning, konflikter och metoder för att lösa 

konflikter och skapa samordning. I fallstudien om Agenda 2030 konstruerades intervjufrågorna, 

som nämnts ovan, för att fånga en bild av dessa aspekter. Detta för att komplettera 

dokumentstudien med förstahandsdata som kan jämföras mot dokumenten och ge en fördjupad 

bild av dessa aspekter. Den tidigare fallstudie som den första delen av empirin baseras på 

genererades till stor del genom intervjuer där frågorna belyser aspekter kopplade till den 

konkreta arbetsprocessen kring inträdet i metaorganisationen. I bearbetningen av den data som 

samlats in för att belysa detta fall bestod arbetet i första hand av att passa in den tidigare 

fallbeskrivningen i uppsatsens teoretiska ramverk. Detta gjordes genom att belysa samma 

aspekter som i fallet med Agenda 2030 utifrån Carnegieskolans teoretiska grundpelare. 

Sammanfattningsvis har den data som samlats in kodats i termer av Carnegieskolans 

grundpelare specialiserade beslutsstrukturer samt konflikt och samordning. I linje med detta har 

jag i bearbetningen av materialet sökt specifikt efter data som berör: 

1. Hänvisningar till metaorganisationen 
och dess ramverk 

2. Beskrivningar av dokument som ska skrivas i 
anknytning till medlemskapet 

3. Mål 4. Procedurer 

5. Rutiner 6. Uppdrag 

7. Arbetsuppgifter 8. Roller och ansvarsområden 

9. Konflikter 10. Mönster och innehåll för intern kommunikation 
relaterat till metaorganisationerna 

11. Uppföljning 12. Kontakter 

13. Samordning 14. Samarbete 

I ett andra steg gjordes en sortering av det kodade materialet under de två teoretiska 

grundpelarna och en bild av regeringskansliets arbete i respektive fall kunde konstrueras i 

uppsatsens empiriska del. Resultaten av denna bearbetningsprocess återfinns i uppsatsens två 

fallbeskrivningar. Därefter genomfördes en inomfallsanalys av respektive fall. Detta steg i 
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processen syftade i huvudsak till att passa in respektive fall tydligare inom uppsatsens teoretiska 

ramverk och därigenom ge en fördjupad teoretisk bild av arbetet. Konkret sett beskriver dessa 

inomfallsanalyser hur den data som samlats in beskriver hur regeringskansliet relaterar sina 

beslutsstrukturer till metaorganisationen och hur eventuella konflikter och konflikthantering 

hänger ihop med medlemskapet. Detta genomfördes praktiskt genom att besvara de fyra 

frågeställningar som utvecklades i teoriavsnittets sista del inom ramen för respektive fall. 

I det tredje, teoriutvecklande steget bearbetades resultaten ännu en gång genom en jämförande 

analys mellan respektive inomfallsanalys resultat. Här fokuserades jämförelsen på att hitta 

mönster – likheter och skillnader – mellan fallen som pekar på gemensamma och mer generella 

drag i hur regeringskansliet relaterar sitt beteende till de metaorganisationer där de ingått som 

medlemmar. Genom att identifiera och diskutera dessa mönster utifrån uppsatsens teoretiska 

ramverk blev det möjligt att besvara uppsatsens forskningsfråga och presentera ett par aspekter 

som kan ligga till grund för framtida studier (jfr Eisenhardt 1989, s. 540–541). 

Sammanfattningsvis har bearbetningen av data därmed i stora drag följt den modell för 

teoriutvecklande fallstudier som beskrivits i detta avsnitt.  
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Fallstudierna – uppsatsens empiriska del 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens empiriska underlag. Avsnittet utgörs av de två fallstudier 

av regeringskansliet som genomförts. Först presenteras fallstudien av regeringskansliets arbete 

kring medlemskapet i Schengensamarbetet, baserad på Ivarsson-Westerbergs studie (2001), 

sedan fallstudien av arbetet kring medlemskapet i Agenda 2030. Varje fallstudie är strukturerad 

med en fallbeskrivning och en inomfallsanalys. 

 

4. Regeringskansliet och Schengensamarbetet 

Den fallstudie som valts ut som underlag för den första delen av undersökningen beskriver 

Regeringskansliets arbetsprocesser kopplat till Sveriges inträde som medlem i Schengen-

samarbetet. I sin studie delar Ivarsson-Westerberg upp processen mot medlemskap i två faser: 

en inledande förhandlingsfas, där premisserna för svenskt medlemskap förhandlades fram, och 

en andra fas, där regeringskansliet beredde ärendet inför att riksdagen skulle godkänna 

medlemskapet. Den första fasen avslutades i och med att anslutningsavtalet undertecknades 

1996 och den andra 1998 då riksdagen ratificerade anslutningsavtalet.  

Schengensamarbetet startade som ett mellanstatligt samarbete som syftade till att underlätta 

gränspassagen mellan Frankrike och Västtyskland 1984 (Ivarsson-Westerberg 2001, s. 161). 

Samarbetet kom att formaliseras som en metaorganisation dels genom att Beneluxländerna ville 

ansluta sig till överenskommelsen och dels genom viljan att utvidga samarbetet att gälla fler 

politiska områden, exempelvis asyl-, flykting- och säkerhetspolitik. Ett första avtal träffades i juni 

1985 och 1990 undertecknades tillämpningskonventionen som beskriver överenskommelsens 

bestämmelser (Ivarsson-Westerberg 2001, s. 161; Europeiska Kommissionen 2017). Schengen 

startade på så sätt som en mellanstatlig överenskommelse, som ursprungligen stod utanför 

resten av EU:s strukturer, men som integrerades i EU 1999 då Amsterdamfördraget (97/C 

340/1) antogs av företrädare för medlemsstaternas regeringar. Schengensamarbetets regelverk 

består av ett antal olika rättsdokument, Schengenavtalet, Schengenkonventionen samt 

särskilda avtal med medlemmar som inte ingår i EU (Prop. 1997/98:42, s. 32ff). Vidare har 

samarbetet en separat ledningsfunktion, den Verkställande kommittén, som kontrollerar att 

medlemmarna följer angivna regler och föreskrifter samt har mandat att utfärda beslut av 

föreskriftskaraktär riktade mot medlemsstaterna och deras myndigheter. Varje medlemsstat har 

rätt att delta i beredning av beslut i den verkställande kommittén, som fattar alla sina beslut per 

konsensus (ibid.).  

 

4.1. Fallbeskrivning 

I fallbeskrivningen nedan passas Ivarsson-Westerbergs studie in i den teoretiska ram som 

presenterats i den här uppsatsens teoriavsnitt. I fallbeskrivningens två första delar beskrivs hur 
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arbetet med frågan organiserats inom Regeringskansliet för att identifiera hur beslutsstrukturerna 

såg ut. I den andra delen beskrivs vilka konflikter som uppstod och hur de hanterades. 

4.1.1. Den formella organisationen 

Det arbete som utfördes i Regeringskansliet under den andra fasen av inträdet i Schengen-

samarbetet bestod huvudsakligen i beredning av beslutsärenden och formulering av förslag till 

sådana anpassningar som Schengensamarbetet kräver av operativa medlemmar. Övergången 

från “förhandlingsfas” till “beredningsfas” innehöll ett visst element av förändring i hur arbetet 

organiserades. I den första fasen var Utrikesdepartementet (UD) huvudsakligt ansvariga för 

beredningsarbetet av den departementspromemoria som blev utgångspunkten för 

regeringskansliets arbete i den andra fasen (DS 1997, s. 38). I den andra fasen flyttades 

huvudansvaret för Schengenfrågan till Justitiedepartementet (JD). Detta förklaras av att denna 

fas i huvudsak bestod i propositionsarbete för att ta fram förslag på de lagändringar som skulle 

vara nödvändiga för att leva upp till de föreskrifter som fanns i Schengenavtalets 

medlemsbestämmelser och därmed blev en juridisk inrikesfråga.  

Ett kännetecknande drag för arbetet med Schengenfrågans var att det involverade flera 

departement och enheter inom regeringskansliet liksom flera myndigheter underställda olika 

departement (Ivarsson-Westerberg 2001). Förutom UD och JD involverade arbetet bland annat 

försvars-, finans- och socialdepartementen. Vilka myndigheter och departement som 

involverades i arbetet följde av beslut på handläggarnivå inom JD som motiverades utifrån 

handläggarnas bedömning att myndigheten eller departementets ansvarsområden berörde de 

reformer som Schengensamarbetet ställde krav på (ibid.). I propositionen från 1996 pekas ett 

antal sådana olika ansvarsområden ut, exempelvis gränskontroller, polisärt och rättsligt 

samarbete, gemensamma dataregister, integritetsfrågor, asylfrågor m.m. (prop. 1997/98:42 s. 

15). Ivarsson-Westerberg beskriver vidare arbetets organisering i den andra fasen som 

fokuserat på arbete i mindre arbetsgrupper, där en särskild handläggargrupp hade ett 

huvudsakligt ansvar (2001). Den handläggargrupp som hade det huvudsakliga ansvaret för att 

skriva propositionsförslaget bestod av tre handläggare från JD, UD och socialdepartementet. 

På liknande sätt organiserades arbete med vissa enskilda frågor i mindre grupper med 

handläggare från såväl regeringskansliets departement som berörda myndigheter. I slutet av 

beredningsarbetet skiftade tyngdpunkten i arbetsfördelningen mer mot praktiska detaljer och 

tekniska frågor, vilket kom att involvera myndighetsrepresentanter i högre grad i arbetet. Av de 

myndigheter som arbetade med frågan hade Rikspolisstyrelsen en särställning. Detta följde av 

ett regeringsbeslut 1996, där myndigheten tilldelades ett huvudansvar för implementeringen av 

Schengensamarbetets regler och föreskrifter (Ivarsson-Westerberg 2001). Övriga myndigheter 

som deltog i arbetet var Migrationsverket, Kustbevakningen, Tullverket, Luftfartsverket och 

Datainspektionen. Att dessa myndigheter involverades i arbetet motiverade även att de 

departement myndigheter de svarar mot involverades. 

Den formella organisationen i arbetet innefattade alltså dessa departement och myndigheter. I 

kärnan för arbetet stod JD, i synnerhet departementets polis- och åklagarenhet, och 
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Rikspolisstyrelsen. Dessa två aktörer hade ett mycket nära samarbete i arbetet kring att skriva 

underlaget till regeringens propositioner och även visst samordningsansvar för de andra 

departementen och myndigheternas bidrag till arbetet. Att Rikspolismyndigheten fick en särskild 

position i Schengenarbetet följde av bedömningen att de var den myndighet som skulle komma 

att beröras mest av Schengenmedlemskapet. Beslutet att ge myndigheten ett särskilt ansvar 

ledde till att en särskild projektgrupp inrättades och som framförallt arbetade med tekniska 

frågor, till exempel upphandling av det informationsdatasystem som är ett krav i Schengen-

regelverket (jfr prop 1997/98: 42, s. 27ff). 

4.1.2. Arbetet inom Regeringskansliet 

Arbetet i den andra fasen av inträdet i Schengensamarbetet handlade primärt om att utveckla 

förslag på sådana anpassningar som uppfattades vara nödvändiga utifrån Schengenavtalets 

bestämmelser för att få ingå som operativ medlem. Detta innebar att arbetet inte i första hand 

handlade om att utveckla en politik, utan att undersöka vilka anpassningar av svenska regel-

verk som skulle bli nödvändiga, hur de skulle se ut samt försöka identifiera de konsekvenser 

dessa anpassningar skulle medföra. Att arbetet fick denna karaktär kan förklaras med 

hänvisning till att anslutningsavtalet redan hade skrivits under när denna fas av arbetet inleddes 

och att det därmed främst var arbete med administrativa anpassningar som återstod (Jacobsson 

2001). En tjänsteman beskrev detta som att det fanns “ett facit” och att arbetet handlade om att 

formulera frågorna till svaren som regelverket tillhandahöll (Ivarssson-Westerberg 2001). 

Ivarsson-Westerberg förklarar detta som en följd av att riksdagen godkänt anslutningen till 

Schengen och därigenom fastslagit vad som skulle uppnås. Utifrån detta gör Jacobsson 

analysen att hela arbetsprocessen kring Schengenfrågan avviker från normalt 

propositionsarbete, där frågorna växer fram nedifrån och hantering av frågor, problem och 

intressen hanteras i beredningsprocessen (2001, s. 40).  

Konkret bestod alltså de huvudsakliga arbetsuppgifterna om att bereda propositionsunderlag åt 

regeringen. Det innefattade både skrivning av text, men även att inhämta nödvändig information 

från andra parter, förankra förslagen inom regeringskansliet samt hålla den politiska nivån 

informerade om hur arbetet fortgick samt lyfta frågor som identifierats som politiskt 

problematiska till beslut på den politiska nivån. Därmed blev informationsinsamlande kontakter 

med andra delar av regeringskansliet och andra myndigheter en central arbets-uppgift. Dessa 

kontakter skedde utifrån formella regler och kompletterades av ett system med informella 

kontakter och personliga nätverk, vilket möjliggjorde snabb hantering av frågor liksom intern 

samordning (Ivarsson-Westerberg 2001). En av de tjänstemän som intervjuades i Ivarsson-

Westerbergs studie beskriver det som att “arbetet har bestått av koordinering mellan 

myndigheter, koordinering mellan departement och koordinering på nordisk nivå och mellan 

enheter i departement” (2001, s. 164). 

Med stöd i de intervjuer som Ivarsson-Westerberg genomförde med berörda tjänstemän 

beskrivs arbetet kring Schengensamarbetet följa regelmässiga samordningsmönster i 

regeringskansliet. Att etablera kontakter med andra aktörer med sakkunskap samt att informera 
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aktörer som berördes av arbetet för att förankra förslagen hos dem var en central arbetsuppgift. 

Kring detta har vissa kommunikationsstrukturer utvecklats i regeringskansliet som baseras på 

två delar: en informell cirkulering av beslutsunderlagen, där särskilt berörda departement ges 

chans att inkomma med synpunkter, för att hantera eventuella problem samt en formell delning 

där informationen sprids mer öppet. Ivarsson-Westerberg noterar att det fanns en uppfattning 

inom regeringskansliet om att alla frågor ska ha hanterats genom den informella delningen och 

att den större delningen inte syftade till att ge chans till ytterligare synpunkter utan snarast 

betraktades som en rutin för att anse att förslaget var väl förankrat (2001, s. 167). På så sätt 

beskrivs arbetsprocessen som delvis informell och beroende av personliga nätverk för att skapa 

handlingskraft samtidigt som vikten av de formella beredningsstrukturerna betonas som viktiga 

(Ivarsson-Westerberg 2001, s. 175; Jacobsson 2001, s. 40–41). 

Den grundläggande mekanismen för fördelningen av arbetsuppgifter baserades på vad som av 

Ivarsson-Westerberg (2001) och Jacobsson (2001) beskriver med begreppet ägandeskap. 

Ägandeskap i denna mening beskrivs som en tanke om att ett departement eller en enhet har 

ansvaret för en viss fråga, en viss myndighet eller lagstiftning. Utifrån den beskrivning av hur 

huvudansvaret för schengenberedningen övergick från UD till JD kan detta tolkas som att frågan 

bytte ägare i regeringskansliet. Det departement som äger en fråga har ett ansvar för att 

identifiera vilka enheter som frågan berör samt ansvar för att samordna arbetet mellan de 

aktörer som identifierats som relevanta. Mot bakgrund av Schengenfrågans att involverade flera 

enheter inom regeringskansliet blev detta samordningsansvar en central del i arbetet för att 

koordinera arbetet med propositionen. Konkret handlade det om att inhämta relevant information 

om praktiska detaljer, men även expertis inom vissa sakområden, och därigenom också ansvar 

att försäkra sig om att ”rätt” enheter bidrog till det övergripande arbetet. 

Parallellt med att arbetet bytte karaktär i och med övergången från internationellt förhandlings-

arbete (fas 1) till mer fokuserat vid praktiska detaljer och lagtekniska frågor (fas 2), menar 

Ivarsson-Westerberg att politikernas inblandning i arbetet successivt minskade; “frågan kan 

beskrivas som en process där politikerna spelat allt mindre roll och där tjänstemän och experter 

fått större utrymme i den senare delen av processen” (2001, s. 177). Emellertid tilldelades de 

ansvariga handläggarna ansvar för att hålla den politiska nivån informerad samt att lyfta sådana 

frågor som krävde politiska beslut. I arbetet följde kontakten mellan tjänstemän och den politiska 

nivån normala rutiner för regelbundna avstämningar på, framförallt, statssekreterarnivå, inom 

ramen för den veckovisa ministerberedningen. Dessa forum handlade framförallt om att 

politikerna skulle få möjlighet att reagera på frågor som tjänstemännen bedömde var politiskt 

problematiska samt ha möjlighet att ställa frågor om vissa sakfrågor som aktualiserats på olika 

sätt. En tjänsteman beskrev det som att “så fungerar allt arbete inom regeringskansliet att det 

börjar nerifrån handläggarna och så lyfter man upp det - någon gång skall politikernivån med, 

antingen bara rent formellt eller på verklig reell beredning att de styr, men det är naturligtvis 

handläggarna som ser till att frågorna kommer upp” (Ivarsson-Westerberg 2001, s. 172). Att 

tjänstemännen hade mandat att avgöra vilka frågor som var potentiellt problematiska politiskt 
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sett förklaras av en tjänsteman som en konsekvens av att det är de tjänstemän som bereder 

underlaget som har bäst överblick (ibid.). 

Kontakterna med andra myndigheter konstruerades olika från fråga till fråga på grund av att det 

i flera fall var det berörda departementet som ansvarade för kontakten med de myndigheter de 

“ägde”. Emellertid förekom även direktkontakt över departements- och myndighetsgränser i 

sådana fall det bedömdes vara motiverat av tidsbrist eller andra faktorer. På motsvarande sätt 

hanterades även kontakter med andra delar av samhället, vilka främst bestod i kontakt med 

intresseorganisationer. Här skiljde sig rutiner för hur sådana kontakter skulle skötas mellan olika 

departement utifrån att de utvecklat olika strukturer för hur de skötte externa kontakter. UD hade 

exempelvis etablerade rutiner på både politisk och tjänstemannanivå för möten med 

intresseorganisationer verksamma inom flykting- och asylområdet. JD saknade denna typ av 

etablerade strukturer och de kontakter som förekom med samhället i stort handlade främst om 

direktkontakter. 

 

4.1.3. Samarbete och konflikthantering 

Ivarsson-Westerberg beskriver att arbetet med Schengenfrågan uppfattades som “odramatiskt 

och utan större konflikter” (2001, s. 165). Emellertid pekas tre områden ut som problematiska i 

Ivarsson-Westerbergs studie. Dessa var olika tidsperspektiv mellan departementen, 

budgetfrågor och hur relationerna mellan myndighet och departement hanterades.  

Ivarsson-Westerberg pekar på att tidsplaner och tidsperspektiv skilt sig mellan de aktörer som 

varit involverade i arbetet. Det huvudsakliga problemet handlar emellertid inte nödvändigtvis om 

att det fanns en tydlig tidspress eller att frågor uppstod sent. Istället handlade en del av 

problemen om att arbetet med frågan delvis var känsligt för arbete som utfördes inom såväl 

andra delar av regeringskansliet liksom i EU:s arbetsgrupper, vilket hade effekt på hur vissa 

frågor skulle behandlas och vilka aktörer som skulle komma att vara relevanta att involvera 

(Jacobsson 2001). En tjänsteman uttryckte det som att: “UD:s inställning till olika delar i 

regelverket har stört mig. Det har gjort att frågor kommer upp sent. De har inte insett 

konsekvenserna innan de sett lagstiftningsförändringarna” (Ivarsson-Westerberg 2001, s. 165). 

Vidare innebar arbetets karaktär, som utgick från Schengensamarbetets regelverk, att de 

konsekvenser medlemskapet medförde upptäcktes under arbetet fortskred. Detta förstärktes 

även av de effekter arbetet i EU:s grupper hade på grunderna för arbetet; “Man har jagat ett 

rörligt mål i tid och det är inte lätt att följa detta för myndigheter. Det har jag upplevt som det 

mest svårhanterliga” (Ivarsson-Westerberg 2001, s. 165). Det fanns alltså samordningsproblem 

som följde av att departementen utvecklat olika förhållande till tidsramar för arbetsuppgifterna 

samtidigt som arbetsuppgifterna var känsliga för tidsförskjutningar i vissa delar av 

organisationen liksom inom metaorganisationen. Problemet kunde delvis undvikas genom att 

låta den ansvariga enheten på JD kontakta relevanta myndigheter direkt och därigenom 

begränsa antalet aktörer som involverades i arbetet.  
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Det andra området som pekas ut som problematiskt berör hur budgetfrågor hanterades inom 

regeringskansliet. Budgetfrågorna beskrivs av en tjänsteman som “enda gången [arbetet] blivit 

kontroversiellt på det viset” (2001, s. 165). I huvudsak handlade detta om vilka kostnader de 

förslag och reformer som utarbetades skulle medföra samt hur dessa skulle finansieras. Här 

spelade Fi en viktig roll i egenskap av ägandeskap för budgetfrågorna generellt, men Ivarsson-

Westerberg pekar även på departementens interna budgetstrukturer. Ett exempel som lyfts fram 

är UD:s beslutsstrukturer kring lagförslag. UD:s beslutsstruktur baserades på att sakfrågor och 

lagstiftningsfrågor hanterades på enhetsnivå, med en övergripande regel om att inga förslag får 

läggas om de inte är finansierade (Ivarsson-Westerberg 2001, s. 166). För att hantera potentiella 

konflikter kring budget lyftes frågorna i arbetet med den första propositionen till förhandling på 

expeditionschefsnivå, med viss inblandning från statssekreterarnivå, där företrädarna 

förhandlade om budgetfrågorna men även skrev och justerade texten till propositionen 

(Ivarsson-Westerberg 2001, s. 165).  

Problem kring av hantering av relationer inom regeringskansliet och mellan regeringskansliet 

och myndigheter bestod framförallt allt i strukturella kommunikationsproblem. En viktig del av 

arbetet bestod i att inhämta specifik information från enheter med sakkunskap eller relevant 

expertis för arbetet. Detta försvårades emellertid av att departementen organiserats på olika 

sätt, vilket gjorde det otydligt vilken person som bör kontaktas i enskilda fall (2001, s. 166). En 

aspekt i detta problem är det generellt kan vara svårt att avgöra vilka enheter som bör kontaktas 

i arbete med komplexa frågor, så som medlemskapet i Schengensamarbetet. Enskilda 

ansvariga handläggare behövde därför lära sig hur de andra departementens interna 

handläggningsrutiner eller kontakta den överordnade tjänstemannen för att fråga vilka enheter 

som borde involveras (Ivarsson-Westerberg 2001, s. 167). Organiseringen av arbetet skedde 

på så sätt på ett ad-hoc-artat sätt, där det inte alltid fanns tydliga ramar kring exakt vem som 

bör kontaktas, exakt när. Istället hanterades potentiella konflikter genom att låta exakta ansvars- 

och arbetsfördelningar vara otydliga och att handläggarna lärde sig hur arbetet skulle utföras på 

bästa sätt under arbetets gång (jfr Jacobsson 2001; jfr Ivarsson-Westerberg 2001). 

Ivarsson-Westerberg pekar på att det finns en ganska stark normbildning kring hur konflikter av 

den här typen hanterades i beredningsarbetet. En del av hanteringen grundades i gemensam 

en norm om att det skulle finnas ett slags konsensus kring förslagen; “En av den gemensamma 

beredningens grunder är att alla parter skall vara överens innan den är avslutad” (Ivarsson-

Westerberg 2001, s. 167). För att nå denna konsensus spelade informell delning i personliga 

nätverk, så kallad “underhandsdelning”, en central roll. Denna typ av delning skedde främst 

genom informella kontakter mellan enskilda handläggare i syfte att få information kring den 

berörda enhetens inställning till förslaget samt att redan på förhand få information kring 

eventuella problem i texten för att hantera dem innan förslaget spreds officiellt (Ivarsson-

Westerberg 2001, s. 167). När förslaget sedan delas officiellt finns en norm om att beredningen 

ska betraktas som avslutad och att inga ytterligare frågetecken ska lyftas. Den formella 

delningen får i dessa fall en närmast rituell karaktär, skriver Ivarsson-Westerberg. Emellertid 

betonar de intervjuade tjänstemännen betydelsen av det formella regelverket, både som verktyg 
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för förankring av beslut och som mekanism för att hantera frågor som avviker från det normala 

eller i de fall motstridiga intressen inte kan hanteras på handläggarnivå utan frågan behöver 

lyftas till den politiska nivån. 

Ett problematiskt område i informationsinsamlingen relaterar till ägandeskap över myndigheter. 

Den formella beslutsstruktur som inrättats kring föreställningen om “ägandeskap” bidrog till att 

konkretisera ramarna för relationerna mellan regeringskansliets departement, skriver Ivarsson 

Westerberg (2001). Denna struktur synliggörs i de frågor som krävde att enheter och 

myndigheter underställda olika departement behövde samarbeta. Den som äger en fråga har 

ansvar att säkerställa att de departement och enheter som berörs av arbetet med en viss fråga 

kontaktas och informeras om arbetet. Eftersom arbetet fokuserades vid praktiska detaljer i 

formuleringen av förslag skulle utformas för att stämma överens med myndigheternas operativa 

arbete och Schengen-samarbetets regelverk blev kontakter med myndigheter en viktig 

informationskälla. Samtidigt hade regeringskansliet en hierarkisk struktur där myndigheter 

underordnades departement. Därför kom kontakterna med specifika myndigheter till stor del att 

ske i kommunikationskanalerna mellan departement och myndighet. Emellertid förekom 

direktkontakter mellan JD och andra departements myndigheter i sådana frågor där information 

behövde inhämtas snabbt. Här uppstod en svårighet som handlade om i vilken utsträckning det 

fanns tidsmässigt utrymme att involvera de överordnade departementen i kontakterna, och här 

fick avvägningar göras från fall till fall. Trots detta menar en tjänsteman att det är viktigt att 

informera det berörda departementet när kontakt tas med en myndighet som sorteras under 

dem, i vissa fall på förhand och i vissa fall efteråt. En tjänsteman beskriver det som att:  

“Det handlar om att veta eller ana sig till hur förhållandet är mellan myndighet och 

departement. Om departementet anser att myndigheterna sköter sig själv på ett nöjaktigt 

sätt så bör de vara mindre intresserade att blanda sig i.” (Ivarsson-Westerberg 2001, s. 169) 

4.2. Inomfallsanalys: Schengenberedningen 

I det här avsnittet presenteras inomfallsanalysen av regeringskansliets arbete kopplat till inträdet 

i Schengensamarbetet. Avsnittet är strukturerat utifrån uppsatsens fyra kompletterande 

frågeställningar som var och en berörs i varsitt avsnitt. Inomfallsanalysen avslutas med en 

sammanställning av de huvudsakliga fynden inom ramen för respektive frågeställning. 

4.2.1. Hur relaterar organisationen till metaorganisationen i sina arbetsuppgifter? 

Regeringskansliets huvudsakliga arbetsuppgifter i samband med inträdet i Schengen-

samarbetet handlade om att bereda två regeringspropositioner och en skrivelse som, ur den här 

uppsatsens perspektiv, handlade om hur Sverige skulle förhålla sig till metaorganisationen och 

dess regelverk. Konkret bestod arbetet i att se över befintliga lagar och regelverk för att sedan 

ta fram beslutsunderlag innehållande förslag på anpassningar och reformer riktade mot 

beslutsfattande i regeringen. Arbetet kom därför att präglas av att inhämta relevant information 

som sedan omarbetades till konkreta åtgärder utifrån metaorganisationens regelverk.   
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Av fallbeskrivningen framgår att arbetsuppgifterna i hög behandlades som icke-kontroversiella 

inom regeringskansliet och att arbetet fokuserade vid att hantera praktiska och lagtekniska 

detaljer. Att regeringen och regeringskansliet valde att behandla frågorna som tydligt 

avgränsade och tillhörande ett visst sakområde pekar på att själva medlemskapet i meta-

organisationen betraktades som relativt icke-kontroversiellt och relativt tydligt formulerat i termer 

av förväntningar på beslut och handling. En central aspekt i arbetet handlade därför om att 

säkerställa att de reformer som föreslogs skulle hålla en sådan nivå att de skulle bedömas vara 

acceptabla i jämförelse mot metaorganisationens krav på en operativ medlem. Att vara lyhörd 

för de krav som följde av Schengensamarbetets bestämmelser blev på så vis viktigare än 

lyhördhet gentemot andra intresseorganisationer och andra parter i arbetet.  

Sammanfattningsvis kom regeringskansliet att relatera till Schengensamarbetet som om de var 

en slags utförare av sådana reformer som de uppfattade att medlemskapet nödvändiggjorde. 

Sammanfattningsvis var arbetsuppgifterna tydligt relaterade till regeringskansliets förståelse av 

vad medlemskapet krävde av organisationen. Därigenom kom de i viss mån att relatera sitt 

arbete gentemot Schengensamarbetet som en verkställare av metaorganisationens för-

väntningar på sina medlemsorganisationer. Detta speglas också av den politiska nivåns 

begränsade involvering i arbetet, vilket jag tolkar som ett uttryck för att arbetsuppgifterna 

riktades mot metaorganisationen som en uppdragsgivare likställd regeringen (jfr Ahrne & 

Brunsson 2010). 

4.2.2. Hur inverkar medlemskapet på faktorer som hierarki och arbetsdelning i organisationens 
beslutsstruktur?  

För att förklara hur Schengenmedlemskapet inverkade på regeringskansliets grundläggande 

hierarkiska struktur och arbetsdelning är begreppet ”ägandeskapet” centralt.  

I Schengenfallet tilldelades JD ägandeskapet för beredningen av regeringens beslutsunderlag. 

Detta innebar, som beskrivits ovan, att JD fick i uppdrag att formulera konkreta åtgärder, 

säkerställa att beslutsunderlaget baserades på relevant information samt ansvar att samordna 

regeringskansliets samlande arbete. Av fallbeskrivningen framgår att beredningsprocessen kom 

att involvera flera av regeringskansliets departement liksom ett antal statliga myndigheter som 

inte låg under JD:s hierarkiska ansvar. Vilka departement och myndigheter som involverades i 

frågan vid olika tidpunkter verkar i hög utsträckning ha varit beroende av vilken typ av 

sakkunskap som JD bedömde var relevant för att kunna formulera förslag som bemötte de 

förväntningar medlemskapet innebar. Därigenom innebar tilldelningen av ägandeskap för frågan 

att JD fick mandat att fatta beslut om vad andra, formellt hierarkiskt likställda parter skulle bidra 

med i termer av handling och information. Att arbetsfördelningen på så vis följde vad den ägande 

parten bedömde relevant för arbetet illustrerar hur ägandeskapet användes som mekanism för 

att decentralisera beslutsmandat, som till exempel vilken information som bör samlas in och 

vem som ska tillhandahålla den, från regeringskansliets politiska nivå till den operativa nivån.  

Därigenom är det rimligt att säga att medlemskapet till viss del inverkade på hierarkin och 

arbetsdelningen genom att JD:s roll stärktes gentemot andra i frågor kring Schengen.  
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För att hantera eventuella konflikter som skulle kunna uppstå i denna situation pekar Ivarsson-

Westerberg på att en strategi utvecklats där det ägande departementet som rutin spred 

information om arbetet brett inom regeringskansliet. Genom att sprida information relativt öppet 

inom hela regeringskansliet blev det möjligt för andra departement och enheter, som uppfattade 

sig som berörda av frågan, att reagera. Denna strategi kan beskrivas som att både regeringen 

och den samordnande parten tillät en viss otydlighet gällande ansvars- och arbetsfördelning för 

att möjliggöra en bred förankring liksom möjlighet att anpassa vilka departement som 

involverades sett utifrån vad som bedömdes nödvändigt. Ägandeskapet kan också sägas 

medföra en viss makt gentemot den politiska nivån. Detta framgår av att det var tjänstemännen 

som besitter den största insikten om beslutsunderlaget och därför också fick mandat att avgöra 

vilka frågor som skulle definieras som politiska och lyftas för hantering på den politiska nivån 

och vilka som skulle lösas på tjänstemannanivå. Fallbeskrivningen indikerar att de flesta 

frågorna bedömdes vara detalj- eller tekniska frågor som kunde lösas på den operativa nivån. 

Tjänstemännen kom därmed även att äga rätten att välja vilken typ av reaktion som skulle 

användas för att lösa konflikter (March & Simon 1958). På så sätt utgör ägandeskap en stark 

position inom den beslutsstruktur som etableras i relation till en viss fråga, även om det finns 

starka normer och rutiner som föreskriver hur beredningsprocesser ska gå till. 

En förklaring till att just JD tilldelades status som ägare är att medlemskapet uppfattades som 

icke-kontroversiellt och kunde avgränsas till att matcha JD:s ansvarsområde. Detta kan utifrån 

Carnegieskolans teori om organisatoriska beslutsstrukturer beskrivas som att medlemskapet 

aktualiserade frågeställningar inom ett område som JD specialiserat sig mot att bevaka. De 

förväntningar medlemskapet medförde på organisationen bröts ned i mindre, enklare problem 

som sedan matchades mot de delar av beslutsstrukturen som bedömdes lämpligast att hantera 

denna typ av frågor (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007; jfr March 1991). Därigenom kan 

decentraliseringen av beslutsfattande kopplat till Schengenmedlemskapet till denna 

specialiserade del av organisationen betraktas som ett försök till rationell hantering av frågan 

(jfr March & Simon 1958). Ägandeskapet sätter således en gräns för vad olika delar av 

organisationen har för ansvarsområde och vad för typ av frågor de har i uppgift att bevaka och 

hantera. Att äga en fråga medför också ett samordningsansvar i beredningsarbete inom ramen 

för detta område. 

4.2.3. Hur relaterar medlemsorganisationen till metaorganisationen i termer av auktoritetskälla? 

I Schengenfallet återkommer en syn på metaorganisationen som en auktoritet regeringskansliet 

aktivt förhåller sig till i sitt arbete. Hur regeringskansliet relaterar till metaorganisationen som en 

auktoritet tar sig uttryck på tre sätt. 

Det första sättet framträder genom politikernas begränsade och successivt minskande 

inblandning i beredningsarbetet under processens gång. Genom den förhandling som föregått 

medlemskapet hade regeringen och Schengensamarbetet kommit överens om villkoren för 

svenskt medlemskap och därigenom satt ramarna för vilken typ av arbete som skulle komma 

att bli nödvändigt. När förhandlingsfasen avslutats fanns det en gemensam förståelse mellan 
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organisationens ledning - regeringen - och metaorganisationen om förutsättningarna för 

medlemskapet (jfr March & Simon 1958; jfr Cyert & March 1992). Här gör jag tolkningen att 

eventuella mål- och intressekonflikter gällande både vad Sverige förväntades göra och vilken 

typ av arbetsuppgifter medlemskapet krävde hade hanterats genom förhandlingsmekanismer 

på den politiska nivån (jfr March & Simon 1958). I samband med att riksdagen sedan formellt 

godkände att Sverige skulle ansluta sig till metaorganisationen i linje med de premisser som 

förhandlats fram hade den politiska aspekten i frågan spelat ut sin roll. Politikerna kunde därför 

ta en mer tillbakadragen position som bevakare i beredningsarbetet och överlåta formuleringen 

av relevanta anpassningar till den operativa nivån. 

Det andra sättet framgår av själva karaktären på beredningsarbetet. Enligt Ivarsson-

Westerbergs återgivelse uppfattades arbetet som huvudsakligen detaljerat och lagtekniskt och 

fokuserat vid att lösa ut praktiska problem och frågor i arbetet med att bereda förslag till sådana 

anpassningar som Sverige var tvunget att genomföra med hänvisning till Schengenavtalets 

bestämmelser. För att godkännas som medlem enligt det fastslagna regelverket var det 

nödvändigt att de reformförslag som regeringskansliet sattes att bereda skulle leva upp till de 

krav medlemskapet föreskrev. Schengens interna ramverk kom därför att bli riktmärket och 

måttstocken som regeringskansliets arbete skulle utvärderas mot när alternativ vägdes mot 

varandra. Ett talande exempel på detta synsätt i Ivarsson-Westerbergs studie är den syn som 

fanns inom regeringskansliet på att deras arbete i första hand handlade om att formulera frågor 

till ett färdigt facit. 

Utifrån hur beredningsarbetet organiserades i förhållande till Schengenfrågan gör Jacobsson 

analysen att processen avviker från den “normala” processen för hur beredningsarbete går till i 

regeringskansliet. I en “normal” beredningsprocess växer politiska förslag nedifrån i hierarkin 

och frågor, problem och intressen hanteras löpande under arbetets gång mot ett färdigberett 

förslag (Jacobsson 2001). I Schengenfallet handlade arbetet istället främst om att anpassa 

gällande lagstiftning, föreskrifter och myndighetsinstruktioner m.m. till ett regelverk som kom 

“ovanifrån”. Detta sätt att beskriva processens karaktär etablerar en relativt tydlig bild av att 

innehållet i arbetet kom från en position högre upp i hierarkin som sedan skulle integreras i 

organisationens beslutsstrukturer. Den operativa nivån kom därmed i hög utsträckning att 

utforma lösningar med hänvisning till metaorganisationen framför någon annan part. Ytterligare 

en aspekt i arbetet som speglar detta är det sätt som tjänstemännen identifierade konsekvenser 

av de föreslagna reformerna under arbetets gång och att arbetet därmed påverkades av 

ändringar i regelverken som skedde på metaorganisationsnivå. En av tjänstemännen beskriver 

det som att de ”jagat ett rörligt mål i tid och det är inte lätt att följa detta för myndigheter” 

(Ivarsson-Westerberg 2001, s. 165). Denna direkta effekt av förändringar på metanivå pekar på 

att metaorganisationen hanterades som den överordnade auktoriteten för utformningen och 

innehållet i arbetet.  

Det tredje sättet återspeglas i hur regeringskansliet hanterade de frågor som kvarstod efter att 

de politiska aspekterna tonats ned. I och med förhandlingsfasens avslut kunde eventuellt 
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återstående mål- eller auktoritetskonflikter mellan regeringen och metaorganisationen 

reduceras till att handla om problemlösning. Eventuella problem i beslutsfattande under 

beredningsarbetet kunde hanteras genom att försöka identifiera och välja sådana lösningar som 

bedömdes tillfredsställa metaorganisationens kriterier för medlemskap (jfr March & Simon 1958, 

s. 129). Denna typ av konflikthantering sker enligt March & Simon inom ramen för den rådande 

hierarkiska beslutsstrukturens regler och normer, där det finns vissa gränser för hur många 

alternativ som behöver eftersökas och när de bedöms tillräckligt goda för att vara acceptabla. 

Detta perspektiv återkommer i fallet där Justitiedepartementet tog direkt kontakt med 

sakkunniga inom förvaltningens hierarki för att hitta specifika lösningar inom vissa sakfrågor. 

Kort sagt utformade regeringskansliet sitt arbete med utgångspunkt i meta-organisationens 

regelverk och integrerade dess bestämmelser som beslutsregler i sina egna strukturer.  

4.2.4. Hur skapas samstämmighet inom organisationen i relation till metaorganisationen? 

I fallet skapades samstämmighet i huvudsak genom handling på både lednings- och operativ 

nivå. På ledningsnivå skapades samstämmighet i huvudsak genom att bekräfta meta-

organisationens status i arbetet. Detta skedde i huvudsak genom det politiska beslutet att 

ansluta sig till Schengensamarbetet, det vill säga beslutet att ingå i organisationen (jfr March & 

Simon 1958; jfr Ahrne & Brunsson 2005). Genom de beslut som fattades i samband med den 

inledande förhandlingen och riksdagens godkännande av medlemskapet kunde en tydlig bild 

om att Sverige skulle bli en del av metaorganisationen och vilka premisser medlemskapet 

baserades på skapas. På så sätt kom metaorganisationens krav för ett operativt medlemskap 

att omsättas till målsättningar och gränsvärden för regeringskansliets arbete i berednings-

processen (jfr Cyert & March 1992; March & Simon 1958). Ledningsnivån bidrog alltså i 

huvudsak till att skapa samstämmighet genom att dels förhandla fram premisser för det svenska 

medlemskapet och sedan bekräfta dessa villkor som målsättningar för regerings-kansliets 

arbete. 

På den operativa nivån skapades samstämmighet genom att integrera metaorganisationens 

bestämmelser som beslutsregler inom ramen för beredningsarbetet i linje med ledningens beslut 

(jfr Ahrne & Brunsson 2005). Baserat på den beskrivning som de intervjuade tjänstemännen gör 

av arbetet i Ivarsson-Westerbergs studie genomfördes den största delen av arbetet inom ramen 

för regeringskansliets reguljära strukturer, till exempel rutinerna för beredningsarbete, förankring 

och myndighetsdialog. Detta gäller både samordningen mellan involverade enheter på de 

berörda departementen och i avrapporteringen mot den politiska nivån, samt i hur information 

samlades in och förslag förankrades inom statsförvaltningen i stort. Ivarsson-Westerberg pekar 

i sin studie på att det fanns det en stark normbildning inom regeringskansliet kring hur beslut i 

beredningsprocesser ska fattas. I regel ska det finnas interdepartemental konsensus kring de 

förslag som läggs fram. Detta handlar på så vis om att en gemensam beslutsregel (”decision 

rule”, March & Simon 1958). För att nå konsensus mellan departementen var normal rutin att 

skapa förankring för ett enskilt förslag genom att samla in information och synpunkter förslag 

från andra delar av regeringskansliet. I praktiken handlade detta om att tjänstemän vid det 

departementet som ägde frågan först stämde av förslaget i fråga informellt med särskilt berörda 
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parter, där eventuella motstridigheter kunde hanteras i ett tidigt skede, för att sedan skicka ut 

ett utkast till en större krets. I den senare delen av beslutsprocessen fanns en informell regel 

om att inga ytterligare frågor kring beslutet skulle lyftas utan att varje ärende skulle anses vara 

förankrat och färdigt. Denna senare del beskriver Ivarsson-Westerberg (2001) därför främst som 

en rutin för att sprida information som ett krav för att förslaget ska betraktas som förankrat, 

snarare än som en mekanism för ytterligare samråd. Om eventuella synpunkter skulle leda till 

en konflikt på den operativa nivån som inte kunde lösas inom ramen för de informella 

kontakterna, fanns ett system med mekanismer för att hantera dessa. Detta skedde framförallt 

genom den mekanism som kallas för att ”lyfta” frågorna till nästa nivå i hierarkin för 

beslutsfattande. Det fanns alltså redan en tydligt formulerad norm kring hur förankring ska gå till 

för att beslut ska betraktas som acceptabelt (”acceptable level”, March & Simon 1958) som 

arbetet kring Schengenfrågan kunde integreras i.  

Baserat på denna beskrivning gör jag tolkningen att samstämmighet på den operativa nivån 

skapades genom att ett särskilt handlingsprogram för att hantera frågor relaterade till Schengen 

utvecklades. I beskrivningen av hur beredningsprocessen förekommer en uppsättning 

standardiserade regler, ägandeskap (JD), beslutsregler (per konsensus) och en intern nivå för 

när ett beslut anses acceptabelt och försvarbart (strategier för förankring) (jfr March & Simon 

1958; jfr Cyert & March 1992). Min tolkning är att det inom beredningsarbetet blev viktigt att 

ställa varje reformförslag mot de förväntningar Schengensamarbetet ställde på sina medlemmar 

för att utvärdera om reformen levde upp till en lägsta accepterad nivå (jfr Cyert & March 1992). 

Att samstämmighet skapats genom att utveckla ett standardiserat program för att hantera frågor 

av typen “Schengen” skulle även ligga i linje med att fallet främst behandlats som genom 

problemlösning - att hanteringen sker närmast rutinmässigt. Genom att integrera 

Schengenfrågan som ett slags beslutsregel inom den ordinarie beslutsstrukturen blev det möjligt 

att reducera frågorna kring medlemskapet från ett komplext problem till en rad avgränsade, 

”lagtekniska” problem (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Samstämmigheten skapades på 

så sätt genom att integrera Schengen-perspektivet i en standardmall för hur regeringskansliet 

hanterar frågor av den typen. Denna beslutsstruktur användes i första hand som ett verktyg för 

att skapa samstämmighet i beslut kopplade till medlemskapet, snarare än att medlemskapet 

påverkade beslutsstrukturen i sig. I arbetet med Schengenberedningen kom därför 

regeringskansliets befintliga arbetssätt och rutiner, dess beslutsstruktur, att fylla en viktig 

funktion för att skapa en samstämmighet kring medlemskapet. 

4.2.5. Sammanställning av analysen 

I tabellen nedan sammanfattas de centrala fynden inom respektive frågeställning. 
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Hur relaterar 

organisationen till 

metaorganisationen i 

sina arbetsuppgifter? 

Arbetet beskrevs som icke-kontroversiella detalj- och lagtekniska frågor. 

I arbetet utgjorde metaorganisationens föreskrifter och villkor för ett 

operativt medlemskap en viktig extern referenspunkt som arbetet 

relaterades mot. I hög utsträckning vägledde dessa förväntningar 

regeringskansliets arbete och de anpassningar som föreslogs 

formulerades som ett direkt svar på tolkningen av metaorganisationens 

regelverk. 

Hur inverkar 

medlemskapet på 

faktorer som hierarki 

och arbetsdelning i 

organisationens 

beslutsstruktur? 

Medlemskapet i metaorganisationen hanterades som en sakfråga 

tillhörande ett enskilt fackdepartement. Justitiedepartementet utsågs till 

”ägare” av Schengenfrågan. Genom ägandeskapet fördelades ansvar 

för att bevaka frågan, samla information, samordna regeringskansliets 

samlade arbete samt mandat att formulera lösningar på problem genom 

att föreslå reformer samt mandat att leda och fördela sådant arbete som 

relaterar till metaorganisationen. Ägandeskapet gav därmed det utvalda 

departementet en viss överordnad position gentemot övriga i sådant 

arbete som relaterar till medlemskap i metaorganisationen. 

Hur relaterar 

medlemsorganisationen 

till metaorganisationen i 

termer av 

auktoritetskälla? 

Metaorganisationen fick status som auktoritetskälla för det praktiska 

arbetet. Frågorna som bereddes hanterades som tekniska sakfrågor 

vars svar redan var givna av metaorganisationen och som inte 

ifrågasattes öppet. Den politiska nivån bidrog till att stärka 

metaorganisationens auktoritet genom att iaktta en återhållsam roll i 

arbetet. Arbetet handlade därmed huvudsakligen om att anpassa 

svenska lagar och regler till metaorganisationens ramverk. 

Hur skapas 

samstämmighet inom 

organisationen i 

relation till 

metaorganisationen? 

Samstämmighet kring hur metaorganisationen skulle hanteras skapades 

på två nivåer. Den politiska ledningen satte ramarna för vilka mål och 

värden beredningen av medlemskapet skulle förhålla sig till genom den 

inledande förhandlingen och riksdagens godkännande av villkoren för 

medlemskap. Den operativa nivån skapade samstämmighet genom att 

integrera metaorganisationens regelverk som regler för beslutsfattande, 

i huvudsak som regel för att utvärdera olika alternativ till reformer. 

Metaorganisationens bestämmelser integrerades i regeringskansliets 

beslutsstruktur som ett slags standardiserat handlingsprogram för att 

möjliggöra effektivt och rutinmässigt arbete relaterat till medlemskapet. 
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5. Regeringskansliet och Agenda 2030 

Alla länder och berörda parter kommer att genomföra denna plan i samarbete och 

partnerskap. Vi föresätter oss att befria mänskligheten från fattigdomens och bristens tyranni 

och att hela och säkra vår planet. Vi är fast beslutna att ta de djärva och omdanande steg 

som omgående krävs för att föra in världen på en hållbar och motståndskraftig väg. När vi 

nu inleder denna gemensamma resa utfäster vi oss att inte lämna någon utanför. (Agenda 

2030, s. 2) 

I september 2015 samlades statscheferna för FN:s medlemsstater i New York för att anta ett 

nytt ramverk för hållbar utveckling, Agenda 2030. I agendan anges att den är universell och att 

alla världens länder ska arbeta för att genomföra den tillsammans. Agenda 2030 har alltså en 

uttalad ambition om att världens länder tillsammans ska förändra hela världen till och med 2030. 

Denna ambition har sedan omarbetats till 17 mål som balanserar tre dimensioner av hållbarhet: 

social, ekonomisk och miljömässig. Målsättningarna beskrivs vara integrerade i varandra, 

odelbara, globala och allmängiltiga, så att det inte går att uppnå ett enskilt mål utan att samtidigt 

beakta de övriga (Agenda 2030, §55). I Regeringskansliets information beskrivs detta som att 

“Synergierna och den integrerade karaktären på de globala målen är av avgörande betydelse 

för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas” 

(Regeringskansliet 2016).   

Det finns många sätt att svara på vad Agenda 2030 är. Dels är den ett skriftligt dokument med 

fem avsnitt - ingress, politisk deklaration, målramverk med 17 mål (se bilaga 1), medel för 

genomförande och ramverk innehållande beskrivningar om arbetsuppgifter, uppföljning och 

ansvarsskyldighet - som FN:s medlemsstater skrivit under att de avser efterleva under de 

kommande femton åren. Dels står agendan för ett icke-bindande avtal mellan medlemsstaternas 

regeringar om att genomföra vissa reformer och arbeta med vissa frågor fram till och med år 

2030. Utifrån den här uppsatsens perspektiv beskrivs det globala samarbetet snarast som en 

metaorganisation och dess resolution, regler och ramverk som uttryck för element i dess interna 

beslutsstruktur. 

Ur ett metaorganisationsperspektiv utgör Agendans 17 mål och 169 delmål riktlinjer för vad varje 

medlem förväntas göra (jfr Agenda 2030, §55). Målen är formulerade som vägledande i den 

mening att “varje regering uppställer sina egna nationella delmål med utgångspunkt i den 

globala ambitionsnivån men med hänsyn tagen till nationella förhållanden” (§55). På nationell 

nivå föreskriver agendan att varje medlemsstat “snarast möjligt utarbeta ambitiösa nationella 

handlingsprogram för det samlade genomförandet av denna agenda” (§78) som kan 

understödja övergången till målen för hållbar utveckling i nationell policy. Varje enskild 

medlemsstats regering ska även besluta hur de vägledande delmålen bäst införlivas i nationella 

planeringsprocesser, politik och strategier. I deklarationen diskuteras målens utformning och 

vissa praktiska utmaningar pekas ut som centrala i de nationella regeringarnas arbete med 
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genomförandet. Bland annat lyfts behov av ökat stöd uppgiftsinsamling och kapacitetsbyggande 

i staterna fram, behov att utveckla indikatorer för att mäta framsteg och möjliggöra uppföljning. 

5.1. Fallbeskrivning 

I fallbeskrivningen nedan beskrivs först hur arbetet kring medlemskapet i Agenda 2030 organiserats 

i regeringskansliet. Därefter beskrivs mer utförligt vad för slags arbetsuppgifter som blivit centrala 

som en reaktion på de krav medlemskapet medfört för svensk räkning. Agenda 2030-delegationens 

arbete berörs kortfattat i särskilt avsnitt med fokus på hur deras roll i arbetet kring Agenda 2030 

relateras till regeringskansliets arbete. I fallbeskrivningens sista del diskuteras vilka konflikter som 

uppstår samt hur regeringskansliet gått tillväga för att hantera dem och för att samordna sitt arbete 

kring frågorna. 

5.1.1. Den formella organisationen 

Organiseringen av regeringskansliets arbete kring medlemskapet i Agenda 2030 speglar till stor 

del myndighetens övergripande uppgift att bereda regeringsärenden och biträda regeringen i 

sitt arbete (RF 7 kap. 1§). Alla regeringens beslut sker kollektivt och enhälligt (Premfors & 

Sundström 2007). Regeringen är på så vis kollektivt ansvariga för beslut kopplade till 

genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Regeringens statsråd har emellertid fördelat ansvar 

för vissa arbetsområden och uppgifter i genomförandet mellan sig med utgångspunkt i 

statsrådens ordinarie ansvarsområden. Jämställdhetsministern har tilldelats det yttersta 

ansvaret för de delar av Agendan som berör jämställdhet, utbildningsministern för de som berör 

utbildning och så vidare. Förutom denna arbetsfördelning har två statsråd, ministern för 

internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt civilministern, fått ett delat ansvar att 

samordna det internationella respektive det nationella genomförandearbetet. Ursprungligen 

delades detta ansvar även med den dåvarande framtidsministern, som då hade ansvar för att 

identifiera långsiktiga, strategiska åtgärder, men efter att denne lämnade sin post sommaren 

2016 fördelades ansvaret på de två återstående statsråden (2015/16:182, s. 8). Vidare har 

statsministern särskilt ansvar för delar av arbetet kopplat till Agenda 2030 på internationell 

politisk nivå. Statsministern fick exempelvis ansvar att leda en av nio politiska högnivågrupper 

som arbetar med Agendan på global nivå. Statsministern leder även initiativet Global deal, som 

beskrivs som ett bidrag till att nå Agenda 2030:s målsättningar om “anständiga arbetsvillkor och 

hållbar tillväxt” (Regeringskansliet 2016b). 

Ansvarsfördelningen mellan regeringskansliets departement strukturerades för att matcha 

ansvarsfördelningen inom regeringen. På myndighetsövergripande nivå leddes arbetet av 

statssekreterarna, de chefstjänstemän som arbetar närmast departementscheferna och 

statsråden och som har ett övergripande ansvar för planering och samordning 

(Regeringskansliet 2015). På den politiska nivån inrättades en särskild arbetsgrupp för Agenda 

2030-arbetet bestående av de två huvudansvariga statsrådens statssekreterare tillsammans 

med UD:s kabinettsekreterare och miljöministerns statssekreterare, berättade en av de 

tjänstemän som intervjuades. På tjänstemannanivån strukturerades ansvarsfördelningen så att 

respektive departement svarade mot sina statsråd. Därigenom ansvarade UD gentemot sitt 
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statsråd för det internationellt orienterade arbetet, medan Fi svarade mot civilministern för det 

nationellt orienterade arbetet. På UD tilldelades enheten Global Agenda även ett generellt 

samordningsansvar för allt arbete som var internationellt orienterat och på Fi tilldelades enheten 

för statlig förvaltning ett motsvarande ansvar för nationellt orienterat arbete. På tjänste-

mannanivå inrättades även en mindre interdepartemental arbetsgrupp bestående av 

handläggare från enheter med övergripande samordningsansvar.  

Kopplat till regeringskansliets arbete inrättades även en särskild statlig kommitté för att arbeta 

med frågan: Agenda 2030-delegationen. Delegationen är formellt sett en egen myndighet inom 

utredningsväsendet, men som är underordnad Finansdepartementet och har dem som 

mottagarpart inom regeringskansliet (Kommittéberättelse 2016:Fi01). Respondenten vid 

Delegationen beskrev dess arbete som närliggande regeringskansliets arbete och att 

handläggare från regeringskansliet inkluderats som sakkunniga eller experter i en särskild 

referensgrupp för Delegationen. Delegationen har sammanlagt tre sakkunniga, en från UD:s 

enhet Global Agenda, en från Fi:s enhet för statlig förvaltning och en från miljö- och 

energidepartementet. I Delegationens expertgrupp ingår handläggare från samtliga 

departement.  

Mot bakgrund av denna beskrivning kan en övergripande bild av den organisation som 

ansvarade för regeringskansliets kring medlemskapet i Agenda 2030 tecknas. I en mindre 

operativ kärna ingår UD:s enhet global utveckling, Fi:s enhet för statlig förvaltning och Agenda 

2030-delegationen som arbetar med den övergripande samordningen av arbetet. Därtill har 

särskilda tvärsektoriella interdepartementala arbetsgrupper inrättats och andra departement 

inom regeringskansliet tilldelats ansvar för vissa tematiska områden och arbetsuppgifter 

relaterade till genomförandet. 

5.1.2. Arbetet inom Regeringskansliet 

Under hösten 2016 skrev de två ansvariga statsrådens statssekreterare ett gemensamt brev till 

alla statssekreterare inom Regeringskansliet där de underströk att arbetet med Agenda 2030 

var ett politiskt prioriterat område, återgav en av de intervjuade tjänstemännen. Vidare pekade 

statssekreterarna i sitt brev ut tre centrala arbetsområden för regeringskansliets. Dessa 

områden var att öka kunskapen om Agenda 2030, att stärka känslan av delägarskapet av frågan 

så att alla känner att de är en del av genomförandet samt att arbetet ska utföras inom ordinarie 

processer. Konkret kom arbetet i det inledande skedet att handla om att medverka i vissa 

gemensamma forum, till exempel i de interdepartementala arbetsgrupper som inrättats, och dels 

om att bereda underlag och att integrera Agendan i ordinarie arbetssätt och processer. En del 

av dessa ansvarsområden och arbetsuppgifter formulerades i direkt relation till målsättningar 

inom Agenda 2030-ramverket och utfördes genom en process där varje departement uppdrogs 

att ”identifiera tematiska områden som kräver ett integrerat och samstämmigt arbetssätt […] för 

att bidra till uppfyllandet av ett eller flera globala mål” (Skr. 2015/16:182) i sina interna 

handlingsplaner för politiken för global utveckling (PGU).  
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Vid sidan av denna typ av arbetsuppgifter, där departementen lyfter upp frågor och uppgifter 

kopplade till Agenda 2030 inom ramen för sina ordinarie processer, har som nämnts tidigare två 

enheter fått särskilda arbetsuppgifter kopplade mer direkt till frågor som berör medlemskapet i 

Agenda 2030-ramverket.  UD har fått det övergripande ansvaret att samordna det internationellt 

orienterade arbetet med det nationellt orienterade. Den tjänsteman som intervjuats vid UD:s 

enhet Global Utmaning beskriver att en betydande del av enhetens arbete var uppföljning av 

Sveriges arbete och att aktivt säkerställa att arbetet inom regeringskansliet är samstämmigt. 

Sett till arbetet kring uppföljning bestod det i att redovisa hur arbetet fortlöper både gentemot 

riksdag, där regeringen ska redovisa för riksdag hur arbetet fortgår vartannat år 

(Regeringskansliet 2015b), och gentemot det internationella återkopplingsforumet High Level 

Political Forum, samt att etablera strukturer för hur återrapportering på denna nivå ska se ut 

(Utrikesdepartementet 2016, s. 9). I intervjuerna återges att UD har det övergripande 

skrivaransvaret för återrapportering på internationell nivå och att detta arbete i hög utsträckning 

följt de frivilliga riktlinjer för återrapportering som formulerats för uppföljning på global nivå 

(Förenade nationerna 2016).  

I UD:s arbete för att skapa samstämmighet spelar PGU en viktig roll, återger den intervjuade 

tjänstemannen. I regeringens skrivelse om PGU anges explicit att:  

Ett samstämmigt tillvägagångssätt behövs i alla led, från politikutformning till faktiska 

resultat. [...] Insatser inom olika politikområden behöver ses i ett sammanhang och hanteras 

samstämmigt. De insatser som görs för att bidra till att ett globalt mål uppnås, får ofta effekter 

på möjligheterna att uppnå även andra mål.” (skr. 2015/16:182, s. 7). 

Detta arbete handlar till stor del om att integrera PGU-perspektiven (och därigenom Agenda 

2030-perspektiven) i alla politikområden. Ett exempel på hur perspektiven integrerats i de 

ordinarie politikområdena är den mekanism för arbetsdelning där departementen delvis själva 

formulerat hur de ska bidra till agendans genomförande som beskrivits ovan. Detta beskrivs på 

ett sätt som ett nytt skede i arbetet i intervjun med en av tjänstemännen, som berättar att detta 

arbete i inlednings varit en fråga för regeringskansliets internationella sekretariat men som 

senare involverade alla departement. En andra del av UD:s arbete handlar om att stödja andra 

departement med kompetens- och metodutveckling för hur arbetet med Agenda 2030 ska 

fungera.  

Fi tilldelades på motsvarande sätt ansvar för samordning av det nationellt orienterade arbetet. 

För detta tilldelades enheten för statlig förvaltning det övergripande ansvaret för frågor som 

berör regelverken för och relationerna till de statliga myndigheterna generellt. Konkret bestod 

enhetens arbetsuppgifter i att förbereda beslutsunderlag till regeringen, till exempel förslag till 

skrivelser, propositioner eller uppdrag till specifika myndigheter, men även att producera 

information till regeringen i form av rapporter om hur arbetet med frågan fortgår. Denna typ av 

uppgifter faller i stora drag inom samma kategori som de uppgifter enheten vanligtvis arbetar 

med, återger den tjänsteman som intervjuats vid enheten. Ett exempel på det 

informationssamlande arbete som Fi ansvarat för är ett regeringsuppdrag som utgick till samtliga 
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departement, där enheten för statlig förvaltning fick ut med en instruktion att under senvintern 

och våren 2017 lämna svar på ett antal frågor om genomförandet inom sina respektive 

ansvarsområden. Dessa svar utgjorde i första hand ett internt arbetsmaterial för departementen 

själva, berättade en tjänsteman, och de analyser av hur verksamheten skulle bidra till att uppnå 

Agendans mål skulle ligga till underlag för budgetpropositioner, propositionstexter, 

kommittédirektiv m.m. Detta underlag skulle även ligga till grund för att följa upp hur väl 

regeringskansliets arbete generellt bidrar till att nå de mål som formuleras liksom för att 

identifiera ifall regeringskansliet dubbelarbetade inom vissa områden eller om extra åtgärder 

krävdes. Därtill ska materialet också ligga till grund för delar av den nationella handlingsplan 

som Agenda 2030-delegationen har i uppdrag att utveckla. I arbetet kring detta uppdrag 

uppskattar en av tjänstemännen att cirka 150 enheter och någonstans mellan 400–500 

medarbetare inom Regeringskansliets har varit berörda vid något tillfälle. Ytterligare ett liknande 

exempel på det informationssamlande arbetet en instruktion som skickades ut till 86 

myndigheter under våren 2016, för att de på motsvarande sätt skulle besvara hur de kunde bidra 

till genomförandet av Agenda 2030 (Fi2016/01355/SFÖ). 

Ett andra exempel på enhetens arbete handlar om arbetet att integrera Agenda 2030 i 

regeringskansliets befintliga arbetssätt. I intervjun med berörd tjänsteman anges att “nyckel-

ordet är ju genomförande inom ordinarie arbetsprocesser och inom ramen för den 

verksamhetsanpassning som alltid sker”. Detta har bland annat gjorts genom att utveckla nya 

rutiner där Agenda 2030-perspektivet integrerades i myndighetsdialogen. Myndighetsdialogen 

är ett verktyg för att utbyta information mellan regeringskansliet och de statliga myndigheterna. 

I dessa forum träffar statsråd eller statssekreterarna myndighetscheferna och diskuterar vissa 

frågor, återkopplar och ger feedback. I denna dialog inkluderas Agenda 2030-frågan som 

föremål för löpande dialog genom att båda sidor inför varje tillfälle ska pröva om frågan bör tas 

upp för behandling utifrån hur arbetet bedöms fortgå. I en av intervjuerna beskrivs det som att: 

Det innebär ju att varje politisk ledning på departementen nu får ju i olika grad upp frågorna 

från sina tjänstemän, inom ramen för att man hela tiden diskuterar det reguljära arbetet; 

myndighetsdialog, regleringsbrev och budgetarbete, då ska alltid Agenda 2030 finnas med 

på axeln, på var och en när man pratar om budget, kommittédirektiv, propositioner. Det är 

det som är det här integrerade arbetssättet. 

En annan aspekt i arbetet, framförallt för enheten för statlig förvaltning, är det utåtriktade arbetet. 

Det har redan nämnts att en stor del av det utåtriktade arbetet är kopplat till olika typer av 

informationsflöden, främst i form av redovisning och återrapportering mellan politik, departement 

och myndigheter samt till viss del från samhället i stort. En andra del handlar om mer generellt 

inriktad kommunikation med externa aktörer bedöms vara relevanta för att lyckas uppnå 

Agendans målsättningar. Exempel på sådant arbete var att statsråden tillsammans med 

ansvariga handläggare besökte olika organisationer för att tala om frågorna och föra en dialog 

om hur målet om ett partnerskap för genomförandet kan uppnås. Även i det här externt riktade 

kommunikationsarbetet har Fi och UD centrala positioner, men därtill har kulturdepartementet 

ett ansvar för frågor kopplade till civilsamhällets medverkan och på motsvarande sätt har 



50 

 

näringsdepartementet ett ansvar för näringslivets medverkan, beskriver tjänstemännen i 

intervjuerna. 

5.1.3. Agenda 2030-delegationens arbete 

Agenda 2030-delegationen är den särskilda kommitté som tillsattes i mars 2016 och som arbetar 

med Agenda 2030-frågorna fram till mars 2019. Delegationen tillhör formellt sett 

utredningsväsendet och består av 7 ledamöter som valts ut av regeringen, tre sakkunniga samt 

en expertgrupp bestående av handläggare från olika enheter inom regeringskansliet och ett 

sekretariat med tjänstemän (Kommittéberättelse 2016:Fi01). Delegationen styrs formellt genom 

det uppdrag som anges i regeringens kommittédirektiv 2016:18 och tilläggsdirektivet 2017:8. 

Uppdraget som getts delegationen sammanfattas i Delegationens delredovisning från november 

2016 (Agenda 2030-delegationen 2016) som att:  

• föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen, 

• föreslå åtgärder för att främja informations- och kunskapsspridning, 

• förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer. 

I regeringens två direktiv beskrivs både Delegationens huvudsakliga mandat, arbetsuppgifter 

samt hur detta ska återrapporteras. Återrapporteringen av arbetet ska ske genom fem 

redovisningar, varav de två första innehållande en delredovisning av arbetet med 

handlingsplanen för genomförandet och en delredovisning innehållande förslag till åtgärder för 

att “främja informations- och kunskapsspridning om hållbar utveckling, inklusive digitala 

lösningar” (Kommittédirektiv 2017:8). I delredovisningarna 2017 skulle delegationen dels 

redovisa en helhetsbild av i den utsträckning som Sverige uppfyller Agendans målsättningar och 

vilka områden där ytterligare åtgärder krävs samt ett förslag till en övergripande handlingsplan 

för ett samlat genomförande. 2018 och 2019 skulle delegationen lämna en delredovisning 

innehållande förslag på eventuella kompletterande åtgärder till den nationella handlingsplanen 

samt även lämna förslag på hur genomförandet ska hanteras framåt.  

Utifrån de tre huvudsakliga arbetsuppgifterna som formuleras i direktiven gjorde Delegationen 

tolkningen att uppdraget innehöll två övergripande perspektiv, “dels ett vertikalt styrnings- och 

ledningsperspektiv, dels ett horisontellt perspektiv som bygger på dialog och förankring samt ett 

brett deltagande och gemensamt ägandeskap” (Agenda 2030-delegationen 2016, s. 2). Baserat 

på detta kan Delegationens arbetsuppgifter delas in två huvudsakliga typer: utredning och 

dialog.  

Den utredande delen består huvudsakligen i att konstruera en helhetsbild över det nationella 

utgångsläget inför genomförandet, identifiera de områden som behöver utvecklas och att föreslå 

en sammanhängande handlingsplan för hur Sverige ska uppnå Agendans målsättningar. 

Arbetet handlar här främst om att göra en kartläggning av det svenska utgångsläget som skulle 

ska ligga till grund för handlingsplanen. I beskrivningen av utgångspunkterna för arbetet med 

kartläggning och analys i Delegationens första delredovisning preciseras att: 
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För att kunna presentera ett förslag till handlingsplan behövs en analys av var Sverige 

befinner sig idag i förhållande till agendans mål och delmål och vad som ytterligare krävs för 

att nå dessa. Med andra ord behöver kartan ritas. Vad innebär agendan i en svensk kontext? 

Hur väl uppfyller Sverige målen? Var finns hålen och målkonflikterna? Och var finns 

möjligheter och synergier genom t.ex. sektorsöverskridande arbete? (Agenda 2030-

delegationen 2016, s. 13). 

I intervjun beskrivs denna del av arbetet bestå i en analysprocess i tre steg. I det första 

undersöks strukturella resurser för arbetet, bland annat inventeras vilka ramverk som finns i 

form av lagstiftning, policys, målsättningar och liknande som redan antagits samt hur väl dessa 

överensstämmer med Agenda 2030:s ramverk och mål. Det andra steget studerar processerna 

i arbetet med genomförandet, hur aktörerna arbetar med frågorna och de utpekade områdena, 

om de ramverk som satts upp efterlevs m.m. Det tredje steget handlar om att bedöma vad alla 

dessa aspekter genererar för effekt; “Givet de här strukturella och processuella indikatorerna, 

har det den önskade effekten?” (respondent 3). Utifrån detta konstrueras sedan bilden av hur 

väl Sverige lever upp till Agendans målsättningar redan inledningsvis – det vill säga vilket 

utgångsläge Sverige har för arbetet. I detta arbete skulle Delegationen även ta hänsyn till den 

information som genererats genom regeringskansliets arbete.  

En annan central del i Delegationens analysarbete är att identifiera potentiella målkonflikter som 

ska hanteras och möjliga synergieffekter inom och mellan Agendans mål och delmål som ska 

tillvaratas i handlingsplanen när dessa integreras i en svensk kontext. Detta handlar alltså 

primärt om hur målformuleringar förhåller sig gentemot varandra. I intervjun påpekar 

tjänstemannen vid Delegationen att även om de yttersta målen finns angivna i Agenda 2030:s 

resolution så rör sig inte dessa om absoluta mål utan om mål som behöver tolkas utifrån den 

kontext där de ska användas. Arbetet kommer därmed att kretsa kring att hitta dels acceptabla 

ambitionsnivåer för målsättningen baserat på kartläggningen om Sveriges utgångsläge, så att 

handlingsplanens åtgärder har något att mätas mot, men även att säkerställa att det nationella 

genomförandet bidrar till att uppnå resultaten på global nivå.  

En tredje central del av det utredningsbetonade arbetet handlar om utveckling av olika verktyg 

som kan bidra till genomförandet. Det handlar bland annat om att ta fram datamodeller som 

tillåter modellering av vissa scenarier, men även om att indikatorer och mått som kan användas 

vid uppföljning och redovisning (Agenda 2030-delegationen 2016, s. 17–19). Detta arbete sker 

dock i huvudsak genom det regeringsuppdrag som Statistiska Centralbyrån fått att utveckla 

sådana indikatorer (Fi2017/00692/SFÖ), men Delegationen har inlett en dialog med SCB kring 

arbetet med nationell uppföljning och indikatorer för “att ha en nationell överblick, samordna 

uppföljningen och undvika dubbelarbete bör arbetet i Sverige koordineras” (Agenda 2030-

delegationen 2016, s. 19).   

Det dialogbaserade arbetet användes som ett verktyg i uppdraget att förankra Delegationens 

arbete och Agenda 2030:s målsättningar i samhället, för att skapa samordning igenom-

förandearbetet och för att samla in information från aktörer som bedömts vara relevanta för 
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arbetet. Vägledande för dialogens utformning och valet av aktörer som medverkar var 

ambitionen om att ha en “inkluderande arbetsmetod” (Kommittédirektiv 2016:18, s. 5; Agenda 

2030-delegationen 2016, s. 12). Metodvalet motiverades i Delegationens delredovisning utifrån 

argumentet att en handlingsplan som inte är framtagen i samråd med berörda aktörer riskerar 

att viktiga perspektiv förbises, samt att det engagemang och momentum som byggts upp inför 

och efter antagandet av agendan går förlorat (Agenda 2030-delegationen 2016, s. 12). 

Ytterligare en faktor som anförs är att den inkluderande metoden, som tillåter att nya aktörer 

kan involveras, möjliggör en bredare och djupare förankring i den nationella kontexten. I sina 

direktiv till Delegationen pekar regeringen ut “länsstyrelser och andra myndigheter, 

samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, ideella 

organisationer och forskarsamhället” som centrala parter som ska inkluderas i arbetet 

(Kommittédirektiv 2016:18, s. 7). Därmed omfattar Delegationens dialogarbete aktörer både 

inom den statliga myndighetssfären och utredningsväsendet, för att lägga grunden till ett 

samordnat genomförandearbete, samt gentemot aktörer utanför staten som bedöms vara 

relevanta för att lyckas uppnå agendans mål. Ett exempel på dialogens funktion som verktyg för 

samordning är en konferens Delegationen anordnar om utredningsväsendet och dess roll för 

genomförandet av Agenda 2030. Respondenten beskriver det som att utredningsväsendets 

främsta uppdrag är att ta fram underlag för beslut och inte Agenda 2030 är en integrerad del 

redan i uppdragsformuleringen till utredningsväsendet så är det inte säkert att Agendan 

behandlas i slutprodukten. Därför blir det en viktig fråga om hur Agenda 2030-perspektivet ska 

integreras i de ordinarie rutinerna kring tillsättandet av statliga utredningar för att säkerställa att 

perspektivet beaktas i varje del av de politiska beslutsprocesserna.  

5.1.4. Samarbete och konflikthantering 

Som framgår av den första delen av fallbeskrivningen var arbetsdelning och samordning 

centrala frågor i Regeringskansliets och Agenda 2030-delegationens arbete. I det här avsnittet 

behandlas dessa frågor närmare med särskilt fokus på vilka problem som finns kopplat till dessa 

frågor och hur de hanteras. Framförallt verkar de problem som uppstått i arbetet beröra den 

interna samordningen inom regeringskansliet, relationen mellan regeringskansliet och Agenda 

2030-delegationen samt samordningen av olika politikområden mot Agenda 2030. 

En vägledande tanke för samordningsarbetet, som även uttrycks i Agenda 2030:s resolution 

(§55), var att utvecklingen av nationella strategier och åtgärder skulle bidra till måluppfyllelsen 

globalt (Kommittédirektiv 2016, s. 18). En viktig faktor att väga in är att Agenda 2030 i högsta 

grad utgjorde en tvärsektoriell fråga. Detta är något som även Agenda 2030-delegationen 

betonar i sin första delredovisning. 

Ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 förutsätter att hållbar utveckling 

genomsyrar styrning och ledning på högsta nivå. Ett engagerat och genuint ledarskap som 

tar sig an utmaningar kring långsiktighet och sektorsövergripande problem krävs för att driva 

arbetet framåt på alla nivåer (Agenda 2030-delegationen 2016, s. 10–11). 
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Regeringskansliets grundläggande struktur är emellertid baserad på en sektorsvis 

specialisering, vilket skapar ett behov av en horisontell samordning för att säkerställa att arbetet 

är samstämmigt på en interdepartemental nivå. Detta kan potentiellt vara ett problem i de fall 

där en fråga behöver beredas interdepartementalt men där ansvaret har förlagts till ett enskilt 

departement eller enhet. Samtidigt som Agenda 2030 genom sin karaktär kom att involvera alla 

regeringskansliets departement tilldelades har två statsråd, och därigenom deras stats-

sekreterare och departement, centrala samordningsansvar för arbetet. Det konkreta arbetet 

med att utveckla en sammanhållen riktning i regeringskansliets arbete fick därigenom en 

dimension av att avgöra hur det internationella och det nationella hänger samman. I intervjuerna 

med tjänstemän vid UD och Fi, liksom i intervjun med Agenda 2030-delegationen, återkommer 

denna indelning mellan det internationella och det nationella som väsentliga aspekter i arbetet 

och som i många fall krävde aktivt arbete för att definiera frågor som antingen internationella 

eller nationella. I vissa fall kunde denna indelning leda till konflikt menade en av de intervjuade 

tjänstemännen: “Det kan vara konfliktytor mellan vart går gränsen mellan departements ansvar, 

mellan det internationella genomförandet och det nationella genomförandet”. 

Ett andra exempel på punkter där ansvarsfördelningen medförde potentiella konflikter återkom 

i Fi:s arbete att formulera ett uppdrag till myndigheterna för hur de skulle bidra till att uppnå 

Agendans mål. Exempelvis i det uppdrag som gavs Statistiska Centralbyrån 

(Fi2017/00692/SFÖ) uppstod en situation där flera departement ville utöka uppdraget mer än 

som bedömdes vara möjligt. Generellt i en sådan process är ett steg att underlag till regerings-

beslut innehållande specifika uppdrag till myndigheter skickas till samtliga departement för att 

de ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter och ytterligare förslag. I det specifika fallet 

menade respondenten vid Fi att situationen kunde hanteras inom ramen för den 

interdepartementala arbetsgrupp som består av tjänstemän från samtliga departement; “vi har 

en interdepartemental arbetsgrupp med tjänstemän från alla departement. Så vi hade krattat i 

manegen när vi hade snabba kontakter”. Detta sätt att arbeta beskrivs i intervjuerna som en 

relativt typisk hantering av konflikt inom Regeringskansliet. Den gängse metoden för 

konflikthantering beskrivs som en procedur i tre steg: först görs en analys av vad konflikten beror 

på, om det rör sig om bristande kommunikation eller olika ståndpunkter. Om den beror på 

kommunikation så löses problemet genom kommunikation, man informerar och tydliggör vilka 

“förväntningar som finns, vilka roller som ska vara”, förklarade en tjänsteman. Om det rör sig 

om olika ståndpunkter “hissas” frågan till nästa nivå i hierarkin som förhandlar och diskuterar. 

Sedan hissas frågan uppåt till dess den kan lösas; “ytterst är det statsråden som får mötas och 

prata om det i så fall. Det händer väldigt sällan. Ofta är det statssekreterarna som löser det sig 

emellan om det kommer till den politiska nivån. Men ofta kommer det inte ens dit utan man löser 

det i allmänhet på tjänstemannanivå”. Regeringskansliet hade på så sätt en väletablerad 

beslutsstruktur innehållande mekanismer för konflikthantering, som exempelvis inter-

departementala arbetsgrupper (horisontell samordning), “hissning” av konflikter till en högre nivå 

som har mandat att förhandla och fatta beslut, samt en hierarkisk struktur där beslut i sista hand 

fattas beslut på politisk nivå. 
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Den andra typen av problem handlar om relationen mellan regeringskansliet och Agenda 2030-

delegationen och i synnerhet hur deras respektive arbete förhåller sig till varandra. Agenda 

2030-delegationens inramning i regeringskansliets strukturer beskrivs i intervjuerna som en 

relativt unik lösning sett ur ett internationellt perspektiv. I exempelvis Tyskland och Finland har 

motsvarande funktion etablerats som ett rådgivande organ riktat mot den nivå som motsvarar 

statsrådsberedningen, berättar en av tjänstemännen. Att förlägga det övergripande ansvaret att 

utveckla handlingsplaner och strategier till en sådan rådgivande position skulle kunna motiveras 

av att statsrådsberedningen är den hösta instansen i den formella beslutshierarkin på 

tjänstemannanivå. Den svenska modellen har istället baserats på ett delat samordningsansvar 

mellan två fackdepartement (UD och Fi) samt en underordnad, men fristående utredning.  

En central aspekt av denna typ av problem som lyftes fram som problematisk i intervjuerna följde 

av Delegationens uppdrag att formulera en nationell handlingsplan och handlar om hur målen 

för arbetet ska formuleras. I intervjun med tjänstemannen vid Delegationen beskrivs det som att 

de övergripande målen för arbetet i en mening redan är satta genom FN-deklarationen, men att 

de samtidigt inte är definierade; “Det är ju inga absoluta mål. Utan det är mål som är föremål för 

tolkning”. Som beskrivits ovan arbetade både Regeringskansliet och Delegationen i någon 

utsträckning med uppgifter som att se över rutiner, strategier, myndighetsinstruktioner. Inom 

regeringskansliet beskrivs detta som arbete för att integrera Agenda 2030-perspektivet i 

departementens ordinarie arbetsprocesser. Som ett steg i detta arbete departementen och vissa 

myndigheter fått i uppdrag att beskriva hur de kan bidra till att uppnå Agendans målsättningar 

inom ramen för sina verksamheter och utifrån detta formulera interna handlingsplaner. Det vill 

säga att de uppdrogs att tolka vilka mål de berörs av och formulera planer för hur de ska arbeta 

för att uppnå dem. Samtidigt hade alltså Agenda 2030 ett uppdrag att utveckla en nationell 

handlingsplan med uppdrag att utveckla en nationell handlingsplan som ska skapa en 

överskådlig helhetsbild av de ramverk som finns på plats, hur dessa relaterar till Agenda 2030 

och utifrån detta formulera förslag på åtgärder för ett samlat genomförande samt vilken nivå av 

måluppfyllelse dessa åtgärder ska resultera i  (Kommittédirektiv 2016, s. 18). En av tjänste-

männen gör reflektionen att: “eftersom agendan ju i sin deklaration, understryker att varje land 

ska sätta agendan i sin nationella kontext så måste man ju ändå ha nåt, som vi ser det i alla fall, 

ett ytterligare mål om hur man ska nå de här 17 målen”. 

Genom att snarlika arbetsuppgifter tilldelades både regeringskansliet och Agenda 2030-

delegationen skapades två parallella målformuleringsprocesser som delvis var frikopplade från 

varandra. Både respondenterna vid Regeringskansliet och Agenda 2030-delegationen påpekar 

att denna typ arbetet behövde fortlöpa kontinuerligt och att regeringskansliet inte kunde inta en 

passiv ställning i väntan på att en färdig handlingsplan presenteras. Denna uppdelning skapade 

alltså ytterligare behov av samordning som kom att handla om att avgöra vad regeringskansliet 

kunde göra medan handlingsplanen utarbetades samt hur Delegationen skulle ta 

regeringskansliets parallella arbete i beaktande. En av tjänstemännen vid regeringskansliet 

beskriver behovet av att arbeta parallellt som att: “om alla ministrar ansvarar för sina områden, 

för genomförandet inom sina områden, så måste ju den beredningsorganisation som finns, alltså 
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regeringskansliet, jobba med bra underlag till dem”. De parallella processerna beskrivs alltså 

som ömsesidigt beroende av varandra för att skapa ett samstämmigt arbete och en gemensam 

tolkning av metaorganisationens förväntningar.  

En andra potentiell konfliktyta som följer av de parallella arbetsprocesserna handlar om hur 

dessa processer är kopplade till frågor om kommunikativ tydlighet. En av de arbetsuppgifter som 

medlemskapet aktualiserade var att skapa en förståelse för hur Regeringskansliet och 

Delegationens processer hänger ihop med varandra och med det övergripande målet om att 

genomföra Agendan hos de som står utanför den operativa kärnan. I och med att 

regeringskansliet och Delegationen arbetade med snarlika externt riktade uppgifter uppstod ett 

slags dubbel styrsignal om vad de som ska verkställa handlingsplanenen förväntas göra och 

uppnå. Agenda 2030-delegationen uttrycker detta som en konsekvens av ett delvis otydligt 

ledarskap i arbetet med politikutvecklingen (Agenda 2030-delegationen 2016). Denna 

problematik medför att utförandet kan hämmas hos aktörer utanför statsförvaltningen eftersom 

det otydliggör vem de ska lyssna på och ställa frågor till. I en av intervjuerna beskriver en 

tjänsteman problemet som att: 

om man då går till den kommunala nivån där sen regleringarna från [kanske] 80–90 

myndigheter landar i kommunernas knä, där ju en kommun ska hantera allt som kommer 

från alla de här hållen, då helt plötsligt så ser man dels att det finns brister i styrningen. För 

att man förstår inte hur förhåller de här sig till varandra; Finns det några hierarkier? Finns det 

prioriteringar? Utan allt kommer på en jämn nivå. […] när de här olika regleringarna kommer 

ner tillsammans, så helt plötsligt så ser man helt plötsligt att de är motstridiga. Det kanske 

de inte har varit på den högre nivån, men när de då ska utföras av samma aktör så blir det 

väldigt svårt.  

Ett sista område som medför potentiell konflikt är frågan om Agenda 2030:s status inom den 

politiska hierarkin och berör samordning mellan olika politikområden. Agenda 2030 har i sin 

deklaration som uttalat mål att omfatta hela samhället, vilket pekar på att ramverket har som 

avsikt att vara ramarna för nästan alla områden. Av intervjuerna framgick att Regeringskansliet 

arbetat aktivt med att integrera Agenda 2030:s ramverket som ett grundläggande perspektiv i 

sina ordinarie processer samt att Agenda 2030-delegationen ska se över hur perspektivet kan 

bli en grundläggande aspekt i utredningsväsendet. Detta synsätt pekar på att Agenda 2030-

perspektivet tillskrevs en överordnad roll i förhållande till övrigt politikutvecklingsarbete, i och 

med att även andra politikområden ska relateras till och integreras i det övergripande arbetet 

med Agenda 2030. Detta medför ytterligare en potentiell konfliktdimension kopplad till de 

politiska frågornas inbördes hierarki och status i regeringskansliet. Denna konflikt framgår av 

Agenda 2030:s olika status i olika regeringsskrivelser kring olika områden. Ett exempel som 

redan berörts är Agenda 2030:s status i skrivelsen om PGU och den tillhörande handlings-

planen (Utrikesdepartementet 2016:9), där PGU betraktas som ett verktyg för att uppnå 

Agendans målsättningar globalt genom att skapa en samstämmighet mellan inrikespolitiken, 

utrikespolitiken och Agendans ramverk. Ett annat exempel är Regeringens skrivelse om hållbart 

företagande som innehåller såväl regeringens önskemål om att näringslivet aktivt bidrar till 
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genomförandet men även utvecklar egna analyser och strategier för hur detta bidrag kan 

integreras i deras egna policys (skr. 2015/16:69). Denna linje beskrivs som att den “tar sin 

utgångspunkt i de internationella riktlinjer som är vägledande för ett hållbart företagande, där 

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling nyligen har tillkommit som vägledning för företag [...] 

Hållbarhetsagendan kan således fungera som en katalysator inom alla politikområden” (Skr. 

2015/16:69, s. 52). I dessa fall tillskrivs Agenda 2030 en viktig men något annorlunda status i 

hur andra politikområden ska relateras till den. Ett tredje exempel där Agendan tolkats på ett 

annorlunda sätt är regeringens livsmedelsstrategi (prop. 2016/17:104) med tillhörande 

handlingsplan (Näringsdepartementet 2017). Strategin berör Agenda 2030 och relaterar vissa 

mål till Agendans målsättningar, men som samtidigt utelämnar vissa målsättningar som berör 

andra mål i Agenda 2030. I intervjun med Agenda 2030-delegationen återgavs att strategin 

kritiserats för att den inte innehöll målsättningar om minskad konsumtion utan enbart hållbar 

konsumtion. Det rör sig alltså om en typisk målkonflikt. Delegationen pekade vidare på att denna 

typ av problematik hänger ihop med att arbetet med att formulera vilka mål och ambitionsnivåer 

som ska formuleras för genomförandet inte är klart, utan att detta var ett arbete som fortfarande 

pågick.  

5.2. Inomfallsanalys: Genomförandet av Agenda 2030 

I det här avsnittet analyseras beskrivningen av arbetet med Agenda 2030 utifrån uppsatsens 

fyra kompletterande frågeställningar. I likhet med den första inomfallsanalysen berörs respektive 

frågeställning i varsitt avsnitt som avslutningsvis sammanställs i en tabell med de huvudsakliga 

svaren på frågorna. 

5.2.1. Hur relaterar organisationen till metaorganisationen i sina arbetsuppgifter? 

I samband med att regeringskansliet förbundits att bereda ett svenskt genomförande av Agenda 

2030:s målsättningar har ett antal arbetsuppgifter blivit viktiga. Framförallt är det fyra typer av 

arbetsuppgifter som blivit centrala i regeringskansliets arbete. Dessa är: 

1. Uppföljning och redovisning av det samlade svenska genomförandet.  

2. Anpassning av regeringskansliets ordinarie arbete och arbetssätt utifrån Agendans 

perspektiv och målsättningar. 

3. Utveckling av interna, departementsvisa strategier och handlingsplaner för att bidra till 

genomförandet inom den ordinarie verksamheten.  

4. Samordning av såväl regeringskansliets som hela landets samlade arbete mot 

genomförandet av Agendans målsättningar. 

De gemensamma dragen för hur dessa arbetsuppgifter relateras till Agenda 2030 är att de bidrar till 

att skapa en gemensam förståelse för metaorganisationen, dess målsättningar och dess krav samt 

att används för att stimulera ett aktivt arbete med metaorganisationens frågeställningar inom hela 

regeringskansliet. 

Den första av de arbetsuppgifter som följer av medlemskapet är att regeringskansliet har fått i uppgift 

att följa upp och redovisa hur arbetet med Agenda 2030 fortskrider i Sverige gentemot det särskilda 
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återrapporteringsforum som etablerats särskilt för genomförandet av Agenda 2030 på global nivå, 

High Level Politcal Forum. UD tilldelades det övergripande ansvaret för att samla in information och 

sammanställa denna i formella rapporter inom regeringskansliet. Den tjänsteman som intervjuats vid 

UD:s enhet Global Agenda menar att arbetet med rapportskrivning i stora drag utformats i enlighet 

med de anvisningar och frivilliga riktlinjer för återrapportering som etablerats av metaorganisationen 

på global nivå. Medlemskapet medför alltså i hög utsträckning förväntningar på aktivt informations-

insamlande relaterat till genomförandet av metaorganisationens målsättningar. På så sätt relaterar 

denna typ av uppgifter till metaorganisationen som en aktör högre upp i hierarkin som de ska förse 

med operativ information (jfr March & Simon 1958; Simon 1997) 

En andra del i arbetet handlar om att Agenda 2030 ska integreras i regeringskansliets ordinarie 

arbete, processer och strukturer. Det rör sig om aktivt anpassningsarbete av de egna arbetssätten 

som ska matcha de målsättningar och arbetssätt som beskrivs i agendans deklaration. Det vill säga 

ett slags samordning av den egna organisationen med den metaorganisation där den vävts in genom 

medlemskapet (jfr Fries 2011). Denna typ av arbete bidrar till att väva in medlemskapet i Agenda 

2030 och dess målsättningar som ett permanent element i den egna organisationens verksamhet. 

Därigenom lyfts Agenda 2030 in som en integrerad del även i regeringskansliets styrning av de 

statliga myndigheterna. Dessutom har departementen fått uppdrag som syftar till en aktiv integrering 

av Agenda 2030 i departementens reguljära arbete. Ett exempel på denna typ av uppdrag återfinns 

i skrivelsen gällande PGU, där departementen tilldelas ansvar för vissa målsättningar inom sina 

respektive politikområden och uppdras att utforma åtgärder för att bidra till att målen uppnås. 

Avslutningsvis är det viktigt att betona att Agenda 2030 även integrerats som en del i 

regeringskansliets arbete med att bereda beslutsunderlag på en mer övergripande nivå. Detta tar 

sig exempelvis uttryck genom att Agenda 2030 lyfts in som ett särskilt perspektiv som ska beaktas 

när regeringens skrivelser om politikutveckling ska beredas. Arbetet med att integrera Agenda 2030 

i ordinarie processer verkar närmast relatera till metaorganisationen som ett slags riktmärke att 

förhålla sig till i planering och handling på lokal nivå (jfr Cyert & March 1992). 

En tredje typ av arbetsuppgift som aktualiserats genom medlemskapet är det uppdrag som givits 

departementen att utveckla interna handlingsplaner i relation till Agendan. I en av intervjuerna 

beskrivs uppdraget kring dessa handlingsplaner som att departementen själva ska analysera vilka 

av Agendans målsättningar som är relevanta utifrån deras ansvarsområden samt en plan för hur de 

kan bidra till att dessa mål uppnås inom ramen för deras verksamhet. Uppdraget handlar därmed 

om ett slags integrationsprocess där varje departement får i uppgift att skapa en bild av vad 

medlemskapet i metaorganisationen innebär i relation till deras verksamhet. Detta kan beskrivas 

som att varje specialiserad del av regeringskansliets beslutsstruktur har fått i uppdrag att utveckla 

lokala målsättningar och planeringar med medlemskapet i Agenda 2030 som gemensam faktor. 

Den fjärde typen av arbetsuppgifter handlar om att samordna regeringskansliets samlade arbete och 

har framförallt kommit att aktualiseras för enskilda departement. Det övergripande samordnings-

ansvaret har fallit på UD och Fi. Konkret sett har samordningsansvaret medfört uppgifter som att 

bevaka och följa upp hur arbetet inom regeringskansliet på en övergripande nivå fortskrider samt 
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ansvar för att utveckla underlag för beslut, som exempelvis regeringsuppdrag eller direktiv. En annan 

del i samordningen har berört arbete kopplat till inrättande och upprätthållande av de 

interdepartementala arbetsgrupper som beskrivits ovan. Arbetet i dessa grupper har i huvudsak 

handlat om att underlätta beslutsfattande i arbetet genom att erbjuda ett forum där frågor kan 

hanteras snabbt och ärenden förberedas i enlighet med de normer om beslutsfattande som finns i 

regeringskansliet för att undvika eventuella konflikter (jfr Ivarsson-Westerberg 2001). Samordnings-

ansvaret kan därför sägas handla om att hantera de lokala variationer i förståelsen av de krav 

medlemskapet medför och hur metaorganisationens målsättningar bör tolkas i formuleringen av 

lokala mål och handlingsplaner. Kort sagt ett slags mekanism för att hantera framväxten av eventuellt 

motstridiga sub-mål som går emot metaorganisationens övergripande målsättningar och 

förväntningar på sina medlemmar (jfr Cyert & March 1992).  

Ytterligare en väsentlig del av regeringskansliets samordningsarbete har bestått i att först inrätta och 

sedan upprätthålla relationen med den särskilda kommitté som tillsatts för att arbeta med att 

stimulera och stödja arbetet med Agenda 2030 – Agenda 2030-delegationen. Ur regeringskansliets 

perspektiv har detta arbete i huvudsak handlat om att bidra med underlag till delegationens arbete, 

men tjänstemän från de olika departementen har även kommit att ingå som medlemmar i 

delegationen i egenskap av sakkunniga eller experter. Delegationen arbetar emellertid ur ett mer 

övergripande perspektiv än regeringskansliet och följaktligen behöver Delegationen även beakta 

regeringskansliets arbete i sin nationella handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030:s 

målsättningar. Att inrätta och upprätthålla relationen med Agenda 2030-delegationen kan därmed 

beskrivas som ett sätt att bibehålla uppmärksamhet på metaorganisationen. Detta genom att en i 

hög grad decentraliserad och specialiserad avdelning inrättats för att bevaka metaorganisationen 

inom ramen för regeringskansliets beslutsstruktur som hålls samman genom att enskilda personer 

är medlemmar i båda organisationerna (jfr March & Simon 1958). Denna del av regeringskansliets 

samordningsarbete relaterar främst till metaorganisationen som extern faktor, en del av 

omgivningen, som behöver bevakas i det fall den medför förändringar för regeringskansliets arbete 

(March & Simon 1958). 

Sammanfattningsvis relaterar regeringskansliets arbete till metaorganisationen genom att utveckla 

regler för hur de ska förhålla sig till Agenda 2030 och skapa en intern förståelse för vad 

medlemskapet innebär i termer av mål och arbetsuppgifter. Agenda 2030 verkar därmed i huvudsak 

betraktas som en extern faktor att rikta det interna arbetet mot. Vidare intar de samordnande 

parterna, UD och Fi, genom sina samordnande och uppföljande uppgifter en slags bevakande 

position, där de säkerställer att metaorganisationens förväntningar bemöts inom varje del av 

regeringskansliet. 

5.2.2. Hur inverkar medlemskapet på faktorer som hierarki och arbetsdelning i organisationens 
beslutsstruktur?  

Medlemskapet i Agenda 2030 har, som beskrivits, involverat i stort sett alla av regeringskansliets 

departement i de arbetsuppgifter som relaterar till genomförandet av metaorganisationens 

målsättningar. I grova drag organiserades arbetet med Agenda 2030 inom ramen för regerings-
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kansliets befintliga, specialiserade strukturer, där enskilda fackdepartement ansvarar för och 

bevakar olika sakområden och sakfrågor. Detta sätt att organisera arbetsdelning och ansvars-

områden följer regeringens grundläggande beslutsstruktur som baseras på att regeringens statsråd 

har ”portföljer” med vissa politikområden och ett departement som stödjer och bereder statsrådens 

ärenden (Premfors & Sundström 2007). Regeringskansliet har på så sätt en tydligt hierarkisk struktur 

baserad på sektoriell specialisering på både politisk- och tjänstemannanivå. Ett par exempel på hur 

Agenda 2030 hanteras inom den etablerade beslutsstrukturen återfinns i skrivelsen om PGU som 

verktyg för genomförandet av Agenda 2030. I skrivelsen fördelas såväl ansvar för enskilda mål och 

politikområden relaterade till metaorganisationen och förslag på konkreta arbetsuppgifter som 

departementen ska utföra. En förklaring till att den etablerade beslutsstrukturen i en mening inte 

påverkas av medlemskapet kan härledas till metaorganisationens breda sakpolitiska omfång. I 

metaorganisationens politiska deklaration och målsättningar finns aspekter som på något sätt faller 

inom varje specialiserad del av regeringskansliets ansvarsområde (jfr March & Simon 1958).  

Medlemskapet i Agenda 2030, vilket föreskriver att medlemmarna ska arbeta aktivt med uppfyllelsen 

av metaorganisationens målsättningar (Agenda 2030), medför trots detta en utmaning för den 

befintliga beslutsstrukturen. Regeringskansliets struktur har utvecklats för att matcha normen att 

varje statsråd, möjligtvis undantaget statsministern, är jämbördiga när regeringen fattar beslut 

(Premfors & Sundström 2007). Praxis är att regeringen fattar alla sina beslut per konsensus och att 

hela regeringen därigenom har ett kollektivt ansvar för alla beslut som fattas, vilket även medför att 

det ska finnas konsensus inom regeringskansliet kring de ärenden som bereds inför regeringsbeslut 

(jfr Ivarsson-Westerberg 2001). I och med medlemskapet i Agenda 2030 har emellertid ministern för 

internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt Civilministern, och därigenom UD:s enhet 

global agenda och Fi:s enhet för statlig förvaltning, tilldelats ett övergripande ansvar för 

samordningen av de internationella respektive de nationella aspekterna i arbetet. Denna 

ansvarsfördelning baseras alltså på en tvärsektoriell indelning som riktar organisationens 

uppmärksamhet mot frågor som berör nationell förvaltning eller internationella relationer. De 

förväntningar på handling som följer av medlemskapet har på så sätt nödvändiggjort utveckling av 

en tvärsektoriell ansvars- och arbetsdelning som alltså går på tvärs mot den etablerade, sektoriella 

specialiseringen.  

För att hantera den tvärsektoriella karaktären i de målsättningar och handlingar medlemskapet 

medfört har en tvärsektoriell specialisering blivit väsentlig för att fatta rationella beslut (jfr March & 

Simon 1958). Som en konsekvens av att behovet av att utveckla en tvärsektoriell beslutsstruktur 

inom ramen för en sektoriellt indelad organisation grumlas den hierarkiska kedjan i samordnings-

funktionen. Även om besluten fortsatt formellt fattas gemensamt av hela regeringen medför 

medlemskapet i Agenda 2030 att de ägande departementen får i uppdrag att bereda uppdrag även 

för andra departement. UD och Fi, som formellt är att betrakta som hierarkiskt jämbördiga med andra 

departement, får genom denna arbetsdelning alltså ett samordningsuppdrag som indirekt medför att 

de tar en kontroll över hur de andra departementen agerar och utformar sin verksamhet. (jfr Simon 

1997). Därmed finns det formellt sett inte någon hierarkisk linje att följa i den tvärsektoriella 

samordningen som faller på UD och Fi (jfr March & Simon 1958). Fördelningen av ägandeskap för 
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medlemskapet i Agenda 2030 ger därmed dessa två departement något av en särställning inom 

regeringskansliet där de får en slags position som beslutsfattare gentemot formellt likställda delar av 

organisationen (jfr Simon 1997). 

På tjänstemannanivå balanseras denna förskjutningseffekt gällande departementens inbördes 

status genom att särskilda interdepartementala arbetsgrupper inrättats. Dessa arbetsgrupper utgör 

ett forum där frågorna kan beredas tvärsektoriellt och som erbjuder en möjlighet för de andra 

departementen att forma besluten. Denna typ av arbetsgrupper är en vanligt förekommande 

mekanism inom regeringskansliet (jfr Ivarsson-Westerberg 2001; Jacobsson 2001) och som bevarar 

den etablerade hierarkin inom regeringskansliet. Även Agenda 2030-delegationen kan förstås som 

ett sätt att balansera den interna hierarkin genom att de som relativt autonom aktör får ett ansvar att 

bevaka och utforma beslut som påverkar hela regeringskansliet. Emellertid bör det understrykas att 

intervjuerna ger bilden av att även Agenda 2030-delegationen verkar avvika från vad som är normalt 

arbete och funktion för en statlig utredning i och med att de har ett mer operativt betonat uppdrag. 

Sammanfattningsvis verkar medlemskapet främst påverka regeringskansliets arbetsdelning genom 

att två departement fått ett övergripande ansvar för frågan. I termer av den specialiserade 

beslutsstrukturen har ansvaret för Agenda 2030-perspektivet skapat en ny typ av arbetsuppgifter 

och ansvar som regeringskansliet behöver vara uppmärksamma på (jfr March & Simon 1958). För 

detta ändamål har UD och Fi fått ett övergripande ansvar att bevaka frågorna. 

5.2.3. Hur relaterar medlemsorganisationen till metaorganisationen i termer av auktoritetskälla? 

Fallbeskrivningen ovan ger en något splittrad bild av huruvida regeringskansliet relaterade till 

metaorganisationen som en auktoritet liksom exakt vad dess status innebar i praktiken. 

I intervjuerna med tjänstemännen framträder en bild av den politiska ledningen som involverade i 

genomförandearbetet och att de aktivt bekräftade betydelsen av metaorganisationen och dess 

målsättningar som viktiga för den operativa nivåns arbete. Istället valde den politiska ledningen att 

ställa sig bakom metaorganisationens målsättningar och driva dem som sina egna gentemot den 

organisationens operativa nivå. Genom att på bekräfta metaorganisationens målsättningar som 

centrala för regeringskansliets övergripande arbete på detta sätt gör jag tolkningen att den politiska 

ledningen också bekräftade metaorganisationens position som en viktig auktoritet att förhålla sig till. 

Därmed verkar det inte finnas en konflikt mellan regeringen och Agenda 2030:s ledning under den 

undersökta perioden (jfr Ahrne & Brunsson 2005,2010), utan snarare arbetar regeringskansliets 

ledning för att stärka metaorganisationens position som auktoritetskälla. 

Inom den operativa nivån framträder emellertid en annorlunda och mer varierad syn på meta-

organisationens status.  Fallbeskrivningen visar på att det i vissa fall fanns en tydligt uttalad 

auktoritetsstatus hos metaorganisationen i termer av att dess mål och föreskrifter utgjorde en 

referenspunkt för den operativa nivån att förhålla sig till. Exempelvis gavs departementen ett särskilt 

uppdrag att formulera egna handlingsplaner baserat på hur de tolkade Agendans mål och hur deras 

möjlighet att bidra till att uppnå dem. På motsvarande sätt utfördes en liknande typ av arbete på en 

mer övergripande nivå genom Agenda 2030-delegationen, genom utvecklingen av en konkret, 
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nationell handlingsplan för genomförandet som även skulle innefatta regeringskansliet. Denna typ 

av arbetsuppgifter verkar mer eller mindre haft som uttalat syfte att organisationen ska relatera sin 

verksamhet och sina målsättningar till metaorganisationen och där metaorganisationen intar en 

tydlig auktoritetskälla för regeringskansliets arbete. 

Emellertid pekar fallbeskrivningen gällande konflikter i arbetet på att Agenda 2030 i flera fall hade 

en otydlig status inom den operativa nivån. Denna otydlighet gäller i första hand hur meta-

organisationen och dess mål skulle prioriteras i förhållande till andra värden och åtaganden i 

regeringskansliets arbete. Som framgår i fallbeskrivningen hanterades Agenda 2030 i vissa delar av 

regeringskansliets arbete främst som ett perspektiv att beakta jämte andra (till exempel i budget och 

myndighetsdialog). I vissa fall utgjorde Agendan ett omgärdande ramverk för skrivelser och 

politikutveckling, där vissa aspekter lyftes fram som viktiga medan andra aspekter inte berördes alls 

eller enbart i låg utsträckning (till exempel Näringsdepartementets skrivelser). Och i vissa skrivelser 

beskrevs Agenda 2030 som ett prioriterat och underliggande ramverk för praktiskt taget alla 

frågeställningar som regeringskansliet ska arbeta med (till exempel i skrivelsen om PGU).  

I relation till detta pekar Delegationen i sin delredovisning på att det finns en otydlighet vad gäller 

styrning- och ledningsfrågor i regeringskansliets övergripande arbete. Framförallt framställs det som 

att arbetet varierar då det saknas en tydlig vision för vad medlemskapet ska innebära i termer av 

ambitionsnivåer. En förklaring till denna tvetydiga status är i min tolkning att Agenda 2030 i sin 

deklaration till stor del överlåter till medlemsstaterna själva att formulera nationella mål och strategier 

som ska bidra till att målen uppnås både nationellt och globalt. Agenda 2030:s regelverk erbjuder i 

regel inga detaljerade föreskrifter för hur arbetet ska utföras eller exakta bestämmelser för vad 

arbetet ska innehålla eller uppnå. Agenda 2030 verkar därmed på en metanivå vara formulerad för 

att skapa acceptans för målsättningarna genom att låta dem vara otydliga och snarast fungera som 

ett slags ambitionsnivå (jfr Ahrne & Brunsson 2010; Cyert & March 1992). 

Ur Carnegieskolans teoribildning kan denna otydlighet beskrivas som att Agenda 2030 inte ännu 

integrerats på ett sammanhållet sätt i regeringskansliets övergripande beslutsstruktur. Istället har 

lokala tolkningar och målformuleringar vuxit fram inom olika delar av beslutsstrukturen, vilka i vissa 

situationer verkar stå i motsättning till varandra. På vissa ställen utgör Agendan mer av ett kriterium 

som varje beslut behöver bemöta på ett tillfredsställande sätt för att beslutet ska betraktas som 

tillräckligt – ett slags acceptansnivå för beslutet (Cyert & March 1992). På andra ställen har Agendan 

mer av en status som ett av de övergripande mål som de handlingar besluten handlar om ska leda 

till – ett organisationsgemensamt mål att mäta prestationer och utfall mot. Oavsett vilken status 

frågan har inom respektive departement pekar fallbeskrivningen på att det utvecklats ett motstridigt 

synsätt på frågan mellan olika enheter (Cyert & March 1992).  

5.2.4. Hur skapas samstämmighet inom organisationen i relation till metaorganisationen? 

Under den period som undersökts inom ramen för studien har vissa ansvarsområden och 

arbetsuppgifter, som beskrivits i föregående avsnitt, inrättats inom regeringskansliet med explicit 

syfte att skapa samstämmighet i relation till Agenda 2030. Dels handlar det om att utarbeta en 
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gemensam bild av vilken status agendan ska ha kontra andra frågeställningar och ramverk, dels 

handlar det om att integrera perspektivet i alla departements ordinarie processer. Baserat på Ahrne 

& Brunssons (2010) diskussion om hur metaorganisationer påverkar sina medlemsorganisationer 

genom att skapa en gemensam identitet att förhålla sig till kan dessa två processer förklaras som 

att ett slags integrering av Agenda 2030:s målsättningar och intressen i den referensram som ligger 

till grund för beslutsfattande inom organisationen (jfr March & Simon 1958). Genom att uppdra åt 

varje departement att utveckla en egen förståelse av Agendans målsättningar och hur den egna 

verksamheten kan relateras till att uppnå dessa integreras Agenda 2030 som en gemensam och 

interdepartemental referenspunkt för beslutsfattande. Vidare handlar en del av arbetet om att 

utveckla gemensamma metodverktyg och utveckla kapacitet att arbeta med den typ av 

frågeställningar som Agendan tar fasta på. I intervjuerna med pekas ett par sådana verktyg ut, till 

exempel hållbarhetsredovisningar, som kan användas för att värdera alternativa handlingar 

gentemot. På så sätt menar jag att en konsekvens av att Agenda 2030 integreras i de ordinarie 

processerna är att regeringskansliet ska kunna hantera de förväntningar medlemskapet medför på 

ett standardiserat sätt (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Att integrera aspekter från meta-

organisationen i varje departements interna beslutsstruktur är på så sätt en mekanism för att skapa 

samstämmighet i hur organisationen ska förhålla sig till metaorganisationen i beslutsfattandet. Detta 

görs i det här fallet genom att integrera metaorganisationens målsättningar och värden som ett 

element för att värdera alternativ och för att avgöra om ett alternativ är att betrakta som acceptabelt 

mot bakgrund av metaorganisationens förväntningar (jfr March & Simon 1958; March 1991; Ahrne 

& Brunsson 2005). Arbetet för att skapa samstämmighet kan på så sätt beskrivas som ett arbete 

med att utveckla standardiserade handlingsprogram för Agenda 2030-relaterade frågor, och 

därigenom rusta organisationen bättre för att hantera denna typ av problem på ett önskvärt sätt. 

Vidare är det viktigt att betona att en betydande del av samordningsfunktionen decentraliserats till 

en delvis autonom del – Agenda 2030-delegationen. Genom sitt uppdrag att stödja och stimulera 

arbetet med frågan genom att skapa förankring hos relevanta aktörer och etablera en övergripande 

handlingsplan där riktlinjerna för det samlade genomförande arbetet ska formuleras bidrar de också 

till att skapa en samstämmighet. I detta arbete har viktiga arbetsuppgifter varit att informera relevanta 

aktörer om Agendans innehåll för att bygga upp nödvändig kunskap om frågan, men även som ett 

verktyg för att samla in information och ge aktörerna möjlighet att komma med input till 

handlingsplanen. Agenda 2030-delegationen har därigenom en viktig strategisk position för 

regeringskansliet, då de samlar in och bearbetar information som ligger till grund för beslut frågor 

som omfattas av regeringskansliets ansvarsområden. Därigenom samlas en rad olika tolkningar av 

Agendans innehåll, både dess målsättningar och vilka åtgärder som krävs, och olika synsätt på hur 

man bäst förhåller sig till agendan in och kan sammanställas till en relativt konkret handlingsplan 

som alla parter sedan kan förhålla sig till. Därmed gör jag tolkningen att den handlingsplan som 

delegationen har i uppdrag att utveckla är ett slags standardiserat handlingsprogram som ska kunna 

tillämpas brett – både inom och utom regeringskansliet. 

Här finns det emellertid en problematisk aspekt som följer av att både regeringskansliet och 

delegationen arbetar aktivt med att utveckla standardiserade förhållningssätt till Agendan. Eftersom 
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regeringskansliet och Agenda 2030-delegationen delvis arbetar parallellt med frågan och aktivt 

samordnar sin respektive verksamhet med metaorganisationens (jfr Fries 2011), finns utrymme för 

att av en motstridig tolkning av metaorganisationens betydelse utvecklas. Delegationen har förvisso 

möjlighet att följa arbetet inom regeringskansliet och ta hänsyn till detta i sitt arbete, men för att 

skapa en handlingsplan som kan ligga till grund för samstämmighet mellan alla aktörer behöver det 

finnas en tydlig förståelse för hur deras handlingsplan förhåller sig till departementens. Det handlar 

alltså om en otydlighet i det hierarkiska förhållandet mellan Delegationen och Fi (i första hand) och 

vilken aktörs arbete som ska vara vägledande för den andra. Formellt sett är delegationen 

underställd Fi, emellertid innefattar delegationens uppdrag att utveckla en handlingsplan för hur alla 

aktörer – därmed även regeringskansliet – ska arbeta mot att uppnå agendans målsättningar. Denna 

problematik berörs av de intervjuade tjänstemännen som båda pekar på behovet av att arbetet 

fortgår inom båda organisationerna samtidigt men att det är ett problem i och med att utgångsläget 

förändras löpande. Agenda 2030-delegationens handlingsplan kan därmed användas som ett 

verktyg för att skapa samstämmighet på nationell nivå samtidigt som det finns en risk att de interna 

handlingsplaner som utvecklats på regeringskansliets olika departement inte är samstämmiga med 

den. På samma sätt kan det uppstå större konflikter gällande hur medlemskapet ska förstås och hur 

verksamheten ska utformas utifrån invävdheten då i och med att handlingsplanerna formuleras av 

aktörer med olika specialisering. 

5.2.5. Sammanställning av analysen 

I tabellen nedanför sammanfattas de viktigaste fynden inom ramen för respektive frågeställning. 

Hur relaterar 

organisationen till 

metaorganisationen i sina 

arbetsuppgifter? 

Medlemskapet i Agenda 2030 har aktualiserat fyra typer av 

arbetsuppgifter i regeringskansliet. Dessa handlar om att följa 

upp och redovisa organisationens arbete och måluppfyllelse 

gentemot metaorganisationen, anpassa interna rutiner och 

arbetssätt genom att integrera metaorganisationens värden, 

riktlinjer och målsättningar, utveckling av egna handlings-

planer i relation till metaorganisationens målsättningar samt 

övergripande samordningsarbete för att verksamheten ska 

bidra till uppfyllelsen av metaorganisationens förväntningar 

och krav. Metaorganisationen får på så sätt en tydlig position 

som referenspunkt i stora delar av regeringskansliets ordinarie 

verksamhet samtidigt som arbetsuppgifter utvecklats som ett 

direkt svar mot medlemskapet. 

Hur inverkar 

medlemskapet på faktorer 

som hierarki och 

arbetsdelning i 

organisationens 

beslutsstruktur? 

Arbete riktat mot metaorganisationen utförs i huvudsak inom 

regeringskansliets befintliga organisationsstruktur med 

specialiserade fackdepartement. Emellertid har medlem-

skapet i Agenda 2030 medfört behov av att en tvärsektoriell 

samordningsstruktur inrättats baserat på om frågorna bedöms 

ha en internationell eller nationell karaktär. ”Ägandeskap” för 

denna tvärsektoriella samordningsfunktion har tilldelats två 

fackdepartement, UD och Fi, vilket gav dessa departement en 

viss överordnad roll gentemot resterande departement i frågor 
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som relaterar till metaorganisationen. För att balansera detta 

och underlätta arbetet inrättades interdepartementala arbets-

grupper med medlemmar från ytterligare departement.  

Hur relaterar 

medlemsorganisationen 

till metaorganisationen i 

termer av 

auktoritetskälla? 

Den politiska nivån beskrivs som närvarande och engagerade 

i arbetet kring medlemskapet, vilket jag tolkar som att de till 

viss del bekräftar metaorganisationens status som en viktig 

auktoritetskälla i arbetet med politikutveckling. Emellertid 

framgår av analysen att det verkar finnas en otydlighet inom 

den operativa nivån gällande hur metaorganisationens 

bestämmelser ska tolkas. Inom vissa områden tilldelas 

Agendan en mer framträdande och övergripande roll, medan 

den i andra fall mer behandlas som ett perspektiv att beakta 

jämte andra. Denna motstridighet på operativ nivå verkar vara 

en konsekvens av beslutsstrukturens organisering. 

Hur skapas 

samstämmighet inom 

organisationen i relation 

till metaorganisationen? 

Arbetet för att skapa samstämmighet inom regerings-kansliet 

gentemot metaorganisationen handlar till stor del om att skapa 

en gemensam förståelse för metaorganisationens status. En 

del i detta arbete består i att integrera metaorganisationens 

ramverk som element i departementens befintliga besluts-

strukturer och arbetssätt för att förenkla arbetet med de krav 

medlemskapet medför. På så sätt kommer meta-

organisationen att bli ett slags riktmärke för som regerings-

kansliet aktivt ska samordna sin verksamhet med. Vidare har 

även en fristående delegation inrättats med ett explicit 

uppdrag att utveckla en övergripande handlingsplan för hur 

arbetet för att realisera metaorganisationens målsättningar 

ska uppnås. Genom detta har en del av det samordnande 

ansvaret decentraliserats från regeringskansliet. 
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6. Jämförande fallanalys 

I det här avsnitt ställs de aspekter relaterade till beslutsstruktur och konflikt som identifierats inom 

ramen före respektive fall mot varandra och jämförs utifrån återkommande mönster och skillnader. 

Avsnittet är i likhet med inomfallsanalyserna strukturerat utifrån de fyra frågeställningar som 

utvecklades med stöd i teoriavsnittets sammanfattning. Med stöd i dessa fyra jämförelsepunkter förs 

sedan en mer generell diskussion där likheter och skillnader analyseras för att belysa och diskutera 

återkommande mönster. 

6.1. Hur relaterar organisationen till metaorganisationen i sina arbetsuppgifter? 

Schengensamarbetet Agenda 2030 

Arbetet beskrevs som icke-kontroversiella 

detalj- och lagtekniska frågor. I arbetet utgjorde 

metaorganisationens föreskrifter och villkor för 

ett operativt medlemskap en viktig extern 

referenspunkt som arbetet relaterades mot. I 

hög utsträckning vägledde dessa förväntningar 

regeringskansliets arbete och de anpassningar 

som föreslogs formulerades som ett direkt svar 

på tolkningen av metaorganisationens regel-

verk. 

Medlemskapet i Agenda 2030 har aktualiserat 

fyra typer av arbetsuppgifter i regeringskansliet. 

Dessa handlar om att följa upp och redovisa 

organisationens arbete och måluppfyllelse 

gentemot metaorganisationen, anpassa interna 

rutiner och arbetssätt genom att integrera meta-

organisationens värden, riktlinjer och mål-

sättningar, utveckling av egna handlingsplaner i 

relation till metaorganisationens mål samt 

övergripande samordningsarbete för att verk-

samheten ska bidra till uppfyllelsen av meta-

organisationens förväntningar och krav. Meta-

organisationen får på så sätt en tydlig position 

som referenspunkt i stora delar av regerings-

kansliets ordinarie verksamhet samtidigt som 

arbetsuppgifter utvecklats som direkta svar mot 

medlemskapet. 

Vid jämförelse av de arbetsuppgifter som aktualiserades i samband med att Sverige blev medlem i 

respektive metaorganisation framträder flera likheter. I båda fallen har tjänstemännen på den 

operativa nivån arbetat med att samla in information som relaterar till respektive metaorganisations 

intresseområde den egna organisationens verksamhet och regler inom området i fråga. Detta kan 

beskrivas som att medlemskapet i respektive organisation till viss del kommit att rikta medlems-

organisationens uppmärksamhet mot att bevaka vissa frågor (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). 

Den största likheten mellan fallen är att regeringskansliet arbetat med att samla in och bearbeta 

information från aktörer som bedömts besitta relevant kunskap om området i fråga, men också för 

att deras arbete bedöms ha en inverkan på medlemsorganisationens förmåga att bidra till de mål 

som metaorganisationen formulerar. De samordnande aktörerna, det vill säga de departement som 

tilldelats ett ägandeskap, har i båda fallen fått arbetsuppgifter som relaterar till att samla in 

information till beslutsunderlag från andra aktörer och att bearbeta denna information till dels 

redovisningar riktade mot metaorganisationen och dels till beslutsunderlag riktade mot den egna 
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organisationens ledning, regeringen. Kvalitativt rör det sig i båda fallen om information om hur väl 

den egna organisationens regelverk, exempelvis lagar, tullregler, handlingsplaner för hållbarhets-

arbete, matchar metaorganisationernas krav och förväntningar. Detta kan till viss del beskrivas som 

information som beskriver relationen mellan målsättningar och utfall samt om dessa stämmer 

överens med de regler och utfall metaorganisationen kräver av sina medlemmar (jfr Cyert & March 

1992). I Schengenfallet handlade det i första hand om att skapa en bild av hur de svenska 

regelverken för tullfrågor m.m. överensstämde med Schengensamarbetets bestämmelser och 

utifrån denna bild formulera propositionstexter med reformförslag. I Agenda 2030-fallet handlade 

arbetet om att skapa en bild av hur svensk policy kring hållbarhetsarbete överensstämde 

metaorganisationens målsättning och utveckla förslag på både konkreta åtgärder inom ramen för 

den ordinarie verksamheten liksom att operationalisera metaorganisationens målsättningar. I båda 

fallen har en betydande del av arbetsuppgifterna fokuserat vid att utveckla förslag till reformer och 

anpassningar av regler och rutiner som bedömts nödvändiga utifrån förståelsen av hur 

organisationen förväntas agera som medlem i metaorganisationen (jfr Ahrne & Brunsson 2005).  

En andra del av denna typ av arbetsuppgifter har handlat om att integrera element från 

metaorganisationen i den egna beslutsstrukturen. Det har framförallt handlat om att inkludera delar 

av metaorganisationens regelverk som riktmärken för beslutsfattande, till exempel för att avgöra 

vilken av flera möjliga förslag till reformer som bedöms bemöta metaorganisationens krav. Denna 

typ av arbetsuppgift har i synnerhet kommit att prägla arbetet kopplat till Agenda 2030, där 

metaorganisationen och medlemskapet integrerats som en obligatorisk fråga vid myndighetsdialog, 

policyutveckling och verksamhetsplanering etc. Detta arbete har i den studerade perioden i 

huvudsak bestått i att utveckla särskilda uppdrag, till exempel att inkomma med svar om vilka mål 

den egna verksamheten kan bidra till att uppnå och på vilka sätt. Det rör sig på så sätt om 

arbetsuppgifter som syftar till att anpassa och utveckla nya arbetsuppgifter och rutiner för att 

samordna den egna verksamheten med metaorganisationen som riktmärke. 

I arbetet med Agenda 2030 har förutom det informationsinsamlande arbetet även det informations-

spridande arbetet spelat en central roll. Detta har handlat om regeringskansliet, men i synnerhet 

Agenda 2030-delegationen, arbetat med att sprida information om Agenda 2030 för att utöka 

kunskapen om metaorganisationen både inom den egna organisationen och hos externa parter samt 

att aktivt bidra till metod- och kapacitetsutveckling inom regeringskansliet i stort. Även i arbetet kring 

Schengen spelade informationsspridning kring arbetet och dess konsekvenser till övriga 

regeringskansliet en viktig roll.  

En betydande skillnad mellan hur arbetet relaterat till metaorganisationen i respektive fall handlar 

framförallt om tjänstemännens perspektiv på arbetsuppgifterna. I arbetet med Schengenfrågan 

beskrevs arbetet som fokuserat vid att utveckla lösningar på praktiska och lagtekniska på problem 

som handlade om de krav som ställs på medlemsorganisationerna (jfr March & Simon 1958). Ett 

belysande citat ur Ivarsson-Westerbergs studie beskriver arbetet som fokuserat vid att formulera 

frågor till ett färdigt facit. I arbetet kunde dessa problem till stor del lösas genom att samla in 

information från experter inom regeringskansliet och de statliga myndigheterna. Relationen till 
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metaorganisationen kan på så sätt beskrivas som att regeringskansliet i någon mening skulle 

verkställa beslut som fattats inom metaorganisationen, vilket gjorde det möjligt att reducera frågorna 

till reduceras till avgränsade problem som kunde lösas inom ramen för den befintliga 

beslutsstrukturen (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007).  

Arbetet kopplat till Agenda 2030 ger en något splittrad och varierad bild av perspektivet på 

arbetsuppgifterna. Till skillnad från i Schengenfallet kunde frågor i arbetet enbart delvis reduceras 

till enkla problem som kunde hanteras i beslutsstrukturen. Medlemskapet i Agenda 2030 verkar i 

högra grad ha medfört ett behov av att integrera metaorganisationens målsättningar som ett 

perspektiv att beakta i beslutsfattande kring budgetpropositioner, myndighetsdialog och i underlag 

till regeringens skrivelser. Inom andra delar av regeringskansliets arbete har Agenda 2030 kommit 

att ha en mer framträdande roll och relateras till som ett slags övergripande ramverk för allt arbete, 

som i exemplet med PGU-skrivelsen. Det är på så sätt svårt att utpeka något entydigt och enhetligt 

sätt som hela regeringskansliet relaterade till metaorganisationen i sina arbetsuppgifter under den 

undersökta perioden. Trots detta visar fallbeskrivningen på att regeringskansliet arbetar aktivt med 

arbetsuppgifter som de beskriver som relaterade till Agenda 2030 och de intervjuade tjänstemännen 

beskriver att ambitionen är att Agenda 2030 ska bli en integrerad del i regeringskansliets ordinarie 

arbetssätt och processer. Det verkar därmed finnas en bild av att arbetsuppgifterna i någon 

utsträckning ska relateras mot metaorganisationen, även om det inte finns en bild av exakt hur det 

ska relateras till den. Detta pekar på att det arbete som utförts i samband med medlemskapet i 

Agenda 2030 framförallt handlat om att rikta uppmärksamheten i regeringskansliets arbete mot 

Agenda 2030 – att metaorganisationen och dess målsättningar ska vara ett slags gemensamt och 

övergripande riktmärke att förhålla sig till och relatera det ordinarie arbetet och dess utfall till (jfr 

Cyert & March 1992). 

Sammanfattningsvis har medlemskapet i metaorganisationerna inneburit att regeringskansliet riktat 

sin uppmärksamhet särskilt mot vissa frågor och områden. Det har även blivit centralt att relatera till 

metaorganisationen i arbete som föreskriver hur medlemmar i den egna organisationen förväntas 

agera och bete sig, så som planering och regelverk. En skillnad mellan de båda fallen är på vilket 

sätt arbetsuppgifterna relaterats till metaorganisationen. I Schengensamarbetet betraktades 

metaorganisationen i huvudsak som ett facit till de arbetsuppgifter som utfördes medan arbetet kring 

Agenda 2030 framförallt fokuserat vid att skapa en bild av hur organisationen ska relatera till 

metaorganisationen i sin verksamhet. 

6.2. Hur inverkar medlemskapet på hierarki och arbetsdelning i organisationens beslutsstruktur?  

Schengensamarbetet Agenda 2030 

Medlemskapet i metaorganisationen 

hanterades som en sakfråga tillhörande ett 

enskilt fackdepartement. JD utsågs till ”ägare” 

av Schengenfrågan. Genom ägandeskapet 

fördelades ansvar för att bevaka frågan, samla 

information, samordna regeringskansliets 

Arbete riktat mot metaorganisationen utfördes i 

huvudsak inom regeringskansliets befintliga 

organisationsstruktur med specialiserade fack-

departement. Emellertid medförde medlemskapet i 

Agenda 2030 behov av att en tvärsektoriell 

samordningsstruktur inrättades baserat på om 
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samlade arbete samt mandat att formulera 

lösningar på problem genom att föreslå reformer 

samt mandat att leda och fördela sådant arbete 

som relaterar till meta-organisationen. 

Ägandeskapet gav därmed det utvalda 

departementet, JD, en viss överordnad position 

gentemot övriga i sådant arbete som relaterar till 

medlemskap i metaorganisationen. 

frågorna bedöms ha en internationell eller nationell 

karaktär. ”Ägandeskap” för denna tvärsektoriella 

samordningsfunktion tilldelades två fack-

departement, UD och Fi, vilket gav dessa 

departement en viss överordnad roll gentemot 

resterande departement i frågor relaterade till 

metaorganisationen. För att balansera detta och 

underlätta arbetet inrättades har inter-

departementala arbetsgrupper med medlemmar 

från ytterligare departement. 

Ett återkommande mönster i de två fallen handlar om hur regeringskansliet hanterade de frågor som 

medlemskapet i respektive metaorganisation. I de två fallen framhävs den redan etablerade 

beslutsstrukturens betydelse för arbetet. Vidare visar fallen på att invävdheten i respektive 

metaorganisation aktualiserar en spänning mellan att å ena sidan bevara beslutsstrukturen och å 

andra sidan att anpassa den för att svara mot metaorganisationens inverkan gällande hur 

organisationen förväntas agera som medlem. 

Eftersom arbetet i båda fall kommit att involvera fler än ett departement eller enhet uppstår ett behov 

av såväl vertikal som horisontell samordning för att upprätthålla en gemensam linje (jfr March & 

Simon 1958). För att samordna arbetet har regeringskansliet utvecklat den mekanism som benämns 

med begreppet ”ägandeskap”. Ägandeskapet fördelas i huvudsak vertikalt inom organisationens 

specialiserade struktur där ett enskilt statsråd och dess departement tilldelas ett huvudansvar för 

frågan. I båda fallen framhålls att arbetsuppgifterna som medlemskapet aktualiserat försökts 

hanteras inom ramen för regeringskansliets specialiserade beslutsstruktur som baseras på en 

sektorsvis indelning mellan olika politikområden. ”Ägandeskapet” för de frågor medlemskapet 

aktualiserar är ett centralt begrepp för att förklara vilken inverkan regeringskansliets invävdhet i 

metaorganisationerna har för beslutsstrukturen.  

I Schengenfallet tilldelades JD ”ägandeskapet” för arbetet. Konkret medförde detta att 

departementet ansvarade både för att samla in och bearbeta den information som skulle ligga till 

underlag för den regeringsproposition arbetet resulterade i. Arbetet involverade både statliga 

myndigheter och andra departement med sektoriellt ansvar under JD:s samordning och utifrån vad 

departementet bedömde vara relevant för att uppnå önskade resultat i arbetet. Genom rollen som 

ägare fick departementet ett mandat att organisera arbetet även på interdepartemental nivå. Denna 

decentralisering av rätten att fatta beslut från den politiska ledningen till den operativa nivån kan 

förstås som en konsekvens av regeringskansliets specialiserade beslutsstruktur. Att JD tilldelades 

ägandeskapet för frågan kan förklaras som att det var det departement vars ansvarsområde, mandat 

och kunskap bäst motsvarade förståelsen av de krav medlemskapet medförde (jfr Ivarsson-

Westerberg 2001). Även om frågan kom att innebära att ytterligare departement involverades kunde 

Schengenfrågan i stort avgränsas till en fråga som kunde hanteras inom JD:s sakområde. 
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Medlemskapet i Schengensamarbetet kom därmed att aktivera JD som en central punkt i 

regeringskansliets beslutsstruktur och tillät i stora drag hantering inom ramen för den redan 

etablerade strukturen. Samordningen kunde därigenom i stor utsträckning ske vertikalt och bidrog 

till att stärka JD:s position som ägare för frågan. 

I arbetet med Agenda 2030 involverades hela regeringskansliet i arbetet på ett annorlunda sätt. 

Detta berodde till stor del på att de frågor som innefattas i metaorganisationens ramverk berörde 

samtliga departements ansvarsområden i någon grad, samt att regeringen uppmanat och uppdragit 

åt samtliga departement att bidra till genomförandet av metaorganisationens målsättningar inom 

ramen för sina ordinarie arbetsområden. Samtidigt som medlemskapet i Agenda 2030 innebar 

förväntningar på tvärsektoriellt arbete tilldelades även här två fackdepartement, UD och Fi, ett slags 

ägandeskap för frågorna. Till skillnad från Schengenfrågan motiverade skapade medlemskapet i 

Agenda 2030 behov av att utveckla en något annorlunda, kompletterande samordningsstruktur. 

Istället för att sortera medlemskapet som en renodlad fråga för ett enskilt fackdepartement delades 

frågan först in två kategorier: internationellt orienterat genomförandearbete respektive nationellt 

orienterat genomförandearbete. Utifrån dessa två kategorier kunde sedan ägandeskap för frågor 

tillhörande respektive kategori fördelas mellan UD och Fi. Utifrån denna tvärsektoriella indelning blev 

det nödvändigt att utveckla en mer tvärsektoriellt orienterad samordningsfunktion, med UD och Fi 

som ägare och ansvariga. Vidare inrättades en särskild, formellt autonom, utredningsorganisation 

för att hantera delar av det arbete som medlemskapet i metaorganisationen aktualiserade. 

Medlemskapet i Agenda 2030 kom därigenom att aktivera UD och Fi som ägare, men skapade även 

behov av en horisontell hierarki för att matcha metaorganisationens karaktär. 

Den stora likheten mellan fallen verkar därmed vara att olika delar av beslutsstrukturen aktiveras 

beroende på metaorganisationens karaktär. Valet av vilken eller vilka delar som ska aktiveras för att 

hantera de frågor som medlemskapet aktualiserar verkar vidare grundas på hur medlems-

organisationens olika avdelningar specialiserat sig. Aktivering av regeringskansliet sker i fallen 

huvudsakligen genom att regeringen fördelade ”ägandeskap” för frågorna till de departement som 

de upplever bäst lämpade att hantera frågorna. Genom att delegera stora delar av detta horisontella 

samordnings-ansvar till departement får enskilda fackdepartement ansvaret att säkerställa att 

arbetet inom alla berörda enheter bidrar till detta mål – att leva upp till kraven medlemskapet medför. 

Aktiveringen av olika delar av den egna organisationen kan därmed förstås som ett försök till att 

besvara organisationens invävdhet på ett rationellt sätt. Schengensamarbetet är en 

metaorganisation huvudsakligen ordnar relationer mellan sina medlemmar i frågor som rör gräns, 

tull, och polisiära frågor, vilket motiverade att justitiedepartementet aktiverades som ägare. På 

motsvarande sätt fördelades samordningsansvar för Agenda 2030-arbetet baserats en 

kategorisering av innehållet i arbetsuppgifterna som antingen nationellt eller internationellt orienterat. 

Medlemskapet i Agenda 2030 aktiverade på så sätt UD och Fi.  

Detta sätter fingret på en betydande skillnad mellan fallen i det att det i Schengenfallet fanns en 

tydligare avgränsning kring vilka frågor de samarbetet berörde och följaktligen vilket departement 

som hade ansvar för dessa frågor inom regeringskansliet. I båda fallen framkommer även att 
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fördelning av ägandeskap haft en inverkan på regeringskansliets interna hierarki, om än i olika 

utsträckning. Genom att regeringskansliet svarar mot sin invävdhet i metaorganisationer genom att 

aktivera specialiserade delar av organisationen med hjälp av mekanismen ”ägandeskap” uppstår ett 

slags förskjutningseffekt av departementens formella jämbördighet i beslutsfattandet. Ägandeskapet 

innebär i en mening att en del av den politiska ledningens mandat att fördela ansvar och 

arbetsuppgifter decentraliseras till den part som äger frågan, vilket i sin tur ger dem mandat att 

uppdra arbetsuppgifter åt andra departement och därigenom även utöva viss kontroll över dem. 

Eftersom övriga departement i sådana fall görs ansvariga både gentemot den politiska nivån och 

gentemot det ägande departementet medför ägandeskapet, teoretiskt sett, organisationens 

hierarkiska linje grumlas och skapar spänningar. Detta uttrycks också i båda fallbeskrivningarna i 

termer av konflikter gällande innehållet i arbetet och att de ägande departementen i enskilda frågor 

handlar inom ett annat departements sakområde. 

För att hantera denna typ av konsekvenser har ett antal olika mekanismer utvecklats inom 

regeringskansliet. Detta gäller framförallt inrättandet av interdepartementala arbetsgrupper där 

frågorna kan beredas i samråd och en viss informell beredning av ärenden. Därmed finns det inom 

regeringskansliets beslutsstruktur ett antal mekanismer som används för att hantera både nya 

frågeställningar, men också för att hantera konflikter som uppstår i sådana lägen där det är otydligt 

hur en fråga ska hanteras i beslutsstrukturen. 

Sammanfattningsvis visar jämförelsen av fallen att Sveriges medlemskap i respektive meta-

organisation haft viss inverkan på regeringskansliets beslutsstruktur. Detta tar sig uttryck i att vissa 

departement aktiveras som samordningsansvariga genom mekanismen där ägandeskap för 

enskilda frågor tilldelas någon del av organisationen som specialiserats mot den typ av frågor 

metaorganisationen skapar en ordning för (jfr Ahrne & Brunsson 2005; jfr Fries 2011). I de studerade 

fallen har ägandeskapet aktiverat fackdepartement baserat på en förförståelse av dels karaktären 

hos de förväntningar på beslut och handling medlemskapet medför och dels för hur dessa frågor 

fördelas lämpligast inom organisationen baserat på enheternas specialisering. Denna typ av respons 

kan beskrivas som ett uttryck för organisationens begränsade rationalitet, där nya situationer 

hanteras med stöd av tidigare erfarenhet och arbetsfördelning för att hantera de nya förväntningar 

på handling som medlemskapet medför. Invävdheten stimulerar alltså ett slags standardiserad 

respons från regeringskansliet där frågan i ett första steg ska matchas mot den befintliga 

beslutsstrukturen och därefter hanteras (jfr March & Simon 1958). Konflikter som följer av 

invävdheten verkar primärt växa fram i sådana fall där beslutsstrukturen inte matchar de beslut och 

handlingar som organisationen förväntas fatta och genomföra. Det vill säga där organisationens 

specialisering inte matchar metaorganisationens krav på sina medlemmar. 

6.3. Hur relaterar medlemsorganisationen till metaorganisationen i termer av auktoritetskälla? 

Schengensamarbetet Agenda 2030 

Metaorganisationen fick status som auktoritets- 

källa för det praktiska arbetet. Frågorna som 

bereddes hanterades som tekniska sakfrågor 

Den politiska nivån beskrivs som närvarande och 

engagerade i arbetet kring medlemskapet, vilket 

jag tolkar som att de till viss del bekräftar 
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vars svar redan var givna av metaorganisationen 

och som inte ifrågasattes öppet. Den politiska 

nivån bidrog till att stärka metaorganisationens 

auktoritet genom att iaktta en återhållsam roll i 

arbetet. Arbetet handlade därmed huvud-

sakligen om att anpassa svenska lagar och 

regler till metaorganisationens ramverk. 

metaorganisationens status som en viktig 

auktoritetskälla i arbetet med politikutveckling. 

Emellertid framgår av analysen att det verkar 

finnas en otydlighet inom den operativa nivån 

gällande hur metaorganisationens bestämmelser 

ska tolkas. Inom vissa områden tilldelas Agendan 

en mer framträdande och övergripande roll, 

medan den i andra fall mer behandlas som ett 

perspektiv att beakta jämte andra. Denna 

motstridighet på operativ nivå verkar vara en 

konsekvens av beslutsstrukturens organisering. 

Av respektive inomfallsanalys får vi olika bilder av vilken status metaorganisationen har som 

auktoritetkälla i regeringskansliets arbete. Denna skillnad tar sig framförallt uttryck i vilken typ av 

konflikter som uppstår och hur de hanterades inom respektive fall. 

Det första som bör poängteras är att båda fall avviker från den typ av process som Jacobsson (2001) 

beskriver som den normala för beredningsarbete inom regeringskansliet. I en ”normal” process 

menar Jacobsson (2001) att frågor först bereds på regeringskansliets operativa nivå och sedan 

presenteras som färdiga beslutsunderlag för regeringen. Både Schengenfallet och Agenda 2030-

fallet beskriver emellertid en process där regeringen beslutat att Sverige ska gå in som medlemmar 

i internationella metaorganisationer, vilket medför att beredningsarbetet istället handlar om att 

bearbeta förslag som kommer ”ovanifrån”. Regeringskansliets politiska ledning har i båda fallen 

bekräftat betydelsen av medlemskapet som viktigt, antingen genom att ta en mer tillbakadragen roll 

som i Schengenfallet eller genom att aktivt understryka betydelsen av metaorganisationen och dess 

målsättningar som viktiga. Denna typ av handling ger, oavsett vilken strategi den politiska ledningen 

väljer att använda, metaorganisationen en formell status som auktoritet för arbetet. På den operativa 

nivån kommer emellertid metaorganisationens status att formas mer genom hur de relaterar sitt 

arbete till medlemskapet. Det är också på bland tjänstemännen på den operativa nivån som 

metaorganisationens auktoritetsstatus varierar. 

I Schengenarbetet uppfattades arbetet som fokuserat vid att identifiera och lösa ut praktiska detaljer 

där Sveriges lagar och regler inte stämde överens med Schengensamarbetets regler. 

Schengensamarbetets regler utgjorde därmed ett tydligt ramverk för vilka typ av lösningar som skulle 

matchas mot en särskild typ av problem (jfr March & Simon 1958). Problem kunde därmed lösas 

genom att bryta ner Schengenfrågan i enklare, praktiska beståndsdelar, identifiera alternativa 

lösningar med hjälp av experter med sakkunskap och sedan välja de alternativ som levde upp till 

den nivå som bedömdes vara acceptabel inom ramen för Schengensamarbetet. Detta sätt att 

hantera problem är beskrivs av March & Simon som problemlösning och utgår från att de inblandade 

aktörerna delar målsättningen för arbetet (1958, s. 129). Konkret sett gjordes detta genom att införa 

en beslutsregel för att välja mellan olika alternativ, så att sådana beslut som bedömdes resultera i 

ett förslag som tillfredsställde de krav som ställts upp för att få ingå i Schengensamarbetet antogs 
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som den lägsta acceptabla nivån för beslut i beredningsarbetet (jfr Cyert & March 1992). Jag tolkar 

detta som att Schengensamarbetet och dess målsättningar integrerades i beslutsstrukturen och fick 

en status som beslutsregel inom arbetet. Denna tes stärks av att de tjänstemän som arbetade med 

frågan återger att det fanns en relativt tydlig bild av vilken typ av arbete som skulle utföras i 

Schengenfrågan, vilket i sin tur gjorde det möjligt för den politiska nivån att inta en mer distanserad 

roll och låta Schengens bestämmelser vara vägledande för arbetet. Det fanns på så sätt inget behov 

för regeringen att ingripa i arbetet och peka ut riktningar eller hantera frågor som berörde motstridiga 

intressen eller målsättningar under själva arbetets gång. Metaorganisationens regelverk fick därmed 

stå oemotsagda som ”facit” för vad regeringskansliets arbete skulle resultera i. Schengensamarbetet 

fick därigenom en relativt tydlig roll som auktoritetskälla i egenskap av att det var 

metaorganisationens bestämmelser som satte ramarna för arbetet i den undersökta fasen. 

I fråga om arbetet kring Agenda 2030 varierar synen på både arbetet och metaorganisationens 

status. För det första pekar fallbeskrivningen på att det finns en rad olika tolkningar av hur agendans 

ramverk ska förstås i regeringskansliets interna arbete. Som beskrivits i inomfallsanalys får agendan 

i vissa fall snarast karaktären av att vara ett perspektiv som formellt sett ska beaktas inom ramen för 

det ordinarie arbetet. I dessa fall utgör Agenda 2030 mer av en funktion som en lägsta acceptabel 

nivå som varje beslut behöver bemöta eller en begränsning för departementens arbete (jfr Cyert & 

March 1992). Exempel på denna förståelse är till exempel att en rutin inrättades som föreskrev att 

departementen inför varje myndighetsdialog skulle pröva om Agenda 2030-perspektivet skulle 

diskuteras och följas upp, eller att enbart vissa delar berörs i officiella skrivelser medan andra 

åsidosätts. Dessa två exempel på tillfällen där Agenda 2030 integreras för att frågan ska hanteras 

rutinmässigt, men där omfattningen på hur frågan ska behandlas inte är fastställd. Inom andra delar 

av regeringskansliets arbete tilldelas agendan en mer överordnad roll som ett slags ramverk med 

målsättningar som varje handling ska utgå från att tillfredsställa och utvärderas mot. Det finns 

därmed en tolkning av Agenda 2030 som mer definierar det som en beslutsregel kopplad till vad 

som är en lägsta acceptabel nivå för ett beslut och en annan tolkning som snarare ser Agenda 2030 

som en övergripande ”aspiration-level” som regeringskansliet ska bidra till att uppnå (jfr March & 

Simon 1958; Cyert & March 1992).  

En delvis förklarande faktor verkar vara att Agenda 2030 i sin deklaration överlåter en betydande del 

av operationaliseringen av sina 17 mål till respektive medlemsstat, för att dessa själva ska sätta 

målen i relation till sina lokala förutsättningar, erbjuder Agenda 2030 ingen beskrivning av vilken 

prestationsnivå som är kopplad till att målet betraktas som nått. Därmed utgör Agenda 2030 i sig 

själv inte en tydlig auktoritet att förhålla sig till i formuleringen av målnivåer, vilket leder till att problem 

hanteras med olika strategier inom och mellan olika delar av regeringskansliet. Detta trots att 

regeringens explicit formulerat uppdrag och önskemål i termer av att Sverige ska vara världsledande 

i genomförandet av Agenda 2030 (skr 2015/16:182). Emellertid uttryckte den politiska nivån ett 

explicit önskemål om att regeringskansliet skulle arbeta aktivt för att bidra till genomförandet av 

Agendans ramverk. Agenda 2030 blev därför framförallt ett externt riktmärke för departementen att 

formulera handlingsplaner mot inom ramen för sina verksamheter snarare än en uppsättning tydliga 
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mål. Den blev därför en auktoritet framförallt genom att regeringen använde den som en 

övergripande målsättning att sträva mot, en ”aspiration level” (Cyert & March 1992). 

En tydlig skillnad mellan de två fallen är alltså i vilken utsträckning respektive metaorganisation utgör 

en auktoritet, där Schengensamarbetet fick en tydlig hierarkisk roll som tog sig uttryck genom att 

sätta ramverket för beslutsfattande i beredningsarbetet medan Agenda 2030 i den studerade 

perioden framförallt hänvisades till som ett övergripande mål att eftersträva. Denna kvalitativa 

skillnad mellan hur metaorganisationernas regelverk förstås på den operativa verkar haft inverkan 

på beslutsfattandet genom att det antingen varit relativt oproblematiskt att fatta beslut eller hantera 

konflikter med hänvisning till metaorganisationen som auktoritet eller om metaorganisationens 

förväntningar uppfattas som föremål för lokal uttolkning. I båda fallen har emellertid den politiska 

nivån ställt sig bakom metaorganisationen genom att understryka betydelsen av medlemskapet. 

Detta visar på ytterligare en kvalitativ skillnad, i fallet med Schengen tog sig dess status som 

auktoritet sig uttryck i att politikerna kunde överlåta frågan till tjänstemannanivån medan det i Agenda 

2030 tog sig uttryck som en tydligt uttalad politisk ambition. I det första fallet möjliggjorde regeringens 

återhållsamma ställning att metaorganisationens regelverk kunde få en tydligare status som 

auktoritet medan det i det andra fallet verkar finnas en otydlighet som skapar lokala tolkningar som 

kan stimulera konflikt (jfr Agenda 2030-delegationen 2016).  

6.4. Hur skapas samstämmighet inom organisationen i relation till metaorganisationen? 

Schengensamarbetet Agenda 2030 

Samstämmighet kring hur metaorganisationen 

skulle hanteras skapades på två nivåer. Den 

politiska ledningen satte ramarna för vilka mål 

och värden beredningen av medlemskapet 

skulle förhålla sig till genom den inledande 

förhandlingen och riksdagens godkännande av 

villkoren för medlemskap. Den operativa nivån 

skapade samstämmighet genom att integrera 

metaorganisationens regelverk som regler för 

beslutsfattande, i huvudsak som regel för att 

utvärdera olika alternativ till reformer. Meta-

organisationens bestämmelser integrerades i 

regeringskansliets beslutsstruktur som ett slags 

standardiserat handlingsprogram för att 

möjliggöra effektivt och rutinmässigt arbete 

relaterat till medlemskapet. 

Arbetet för att skapa samstämmighet inom 

regeringskansliet gentemot metaorganisationen 

handlar till stor del om att skapa en gemensam 

förståelse för metaorganisationens status. En 

del i detta arbete består i att integrera meta-

organisationens ramverk som element i 

befintliga beslutsstrukturer och arbetssätt för att 

förenkla arbetet med de krav medlemskapet 

medför. På så sätt kommer metaorganisationen 

att bli ett slags riktmärke som regeringskansliet 

aktivt samordnar sin verksamhet med. Vidare 

har även en fristående Delegation inrättats med 

ett explicit uppdrag att utveckla en övergripande 

handlingsplan för hur arbetet för att realisera 

metaorganisationens målsättningar ska uppnås. 

Genom detta har en del av det samordnande 

ansvaret decentraliserats från regerings-

kansliet. 

De två inomfallsanalyserna illustrerar flera skillnader mellan hur regeringskansliet agerade för att 

skapa samstämmighet i fråga om hur de skulle förhålla sig till respektive metaorganisation. 
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Emellertid återfinns två viktiga, gemensamma drag för hur samstämmighet gällande regerings-

kansliets förhållningssätt respektive metaorganisation skapades i fallen. I båda fallen utfördes 

handlingar som syftade till att skapa ett gemensamt förhållningssätt till medlemskapet på både den 

politiska nivån och på tjänstemannanivå. Vidare ser vi att regeringskansliets beslutsstruktur och dess 

mekanismer spelade en viktig roll som verktyg för att skapa samstämmighet. 

En viktig aspekt som särskiljer arbetet för att skapa samstämmighet i regeringskansliet inom ramen 

för Schengen från i förhållande till Agenda 2030 handlar om utgångsläget för arbetet. När JD fick 

uppdraget att förbereda en proposition med förslag till sådana reformer som bedömdes nödvändiga 

fanns redan en bild av att Sverige skulle göra de nödvändiga anpassningarna, eftersom dessa 

krävdes för att få status som operativ medlem. De eventuellt politiska frågor gällande intresse-

konflikter i villkoren för medlemskap – det vill säga vilka förväntningar om handling som medlem-

skapet skulle innebära för svensk räkning (jfr Ahrne & Brunsson 2005, 2010) – hade till viss del 

redan avklarats under den fas som föregick inträde. Samstämmighet i den operativa nivåns arbete 

handlade därmed i huvudsak om att skapa en gemensam bild av situationen inom de politikområden 

som Schengenmedlemskapet skulle komma att påverka samt vad dessa konsekvenser skulle 

medföra. Utifrån denna bild skulle JD sedan formulera en proposition innehållande de reformer som 

bedömdes nödvändiga. En slags handlingsplan för att bli operativ medlem i Schengensamarbetet. 

Utgångsläget i arbetet med Agenda 2030 var ett annat. I detta arbete var det mindre tydligt exakt 

vilka förväntningar som ställs på medlemmar och följaktligen vilka resultat regeringskansliet förbands 

att uppnå genom medlemskapet. I den deklaration och de ramverk som ligger som Sverige förband 

sig till beskrivs i huvudsak en rad ambitioner om vad genomförandet av agendans 17 mål ska 

resultera i samt vilka aktiviteter medlemmarna borde utföra för att själva skapa handlingsplaner för 

hur de ska bidra. Det uttrycks explicit i Agendans deklaration att varje medlem behöver anpassa de 

övergripande målen samt alla delmål till den nationella kontexten som ett led i sitt bidrag till 

genomförandet. Emellertid saknas bestämmelser om gällande nivåer eller i vilken utsträckning 

medlemmarna ska leva upp till dessa bestämmelser. Min tolkning är att det arbete som utförs i 

regeringskansliet, vilket betonar att departementen själva formulerar målsättningar och matchande 

aktiviteter, är en konsekvens av detta. Agenda 2030 utgör som metaorganisation ett ramverk 

medlemmarna att arbeta inom för att bidra till ett hållbart samhälle. Emellertid har 

metaorganisationen överlåtit åt medlemmarna att själva fylla medlemskapet med innehåll.  

Arbetet med att skapa samstämmighet inom regeringskansliet har därmed fokuserat på att skapa 

en gemensam förståelse för vad Agenda 2030 är, vilka mål den eftersträvar och vilken typ av 

handlingar den eftersträvar, istället för att enbart utforma svar på ett färdigt facit. Detta har skett 

genom att föra dialog internt inom regeringskansliet genom interdepartementala arbetsgrupper och 

att den politiska nivån betonat att Agendan utgör ett prioriterat område som departementen ska 

arbeta med. I arbetet med Agenda 2030 har arbetet för att skapa samstämmighet i arbetet framförallt 

tagit sig uttryck i kommunikation inom ramen för den befintliga hierarkin, där den politiska nivån varit 

pådrivande i att departementen ska arbeta med frågan. Sammanfattningsvis går det alltså att se att 
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medlemskap i en metaorganisation kommer att få olika grader av inverkan beroende på karaktären 

hos dess frågor samt hur detaljerade villkoren för medlemskap formulerats. 

Det finns därmed betydande skillnader i hur samstämmighet gentemot metaorganisationen 

eftersträvades i respektive fall. I Schengenberedningen var samstämmigheten till viss del given av 

handlingar som föregick arbetet och att regeringen valde att successivt ta mindre plats i arbetet ju 

längre det fortskred. I Agenda 2030 har det framförallt bestått i att regeringen arbetat med 

kommunikation som påverkansmedel för att lyfta upp Agenda 2030. Det samlande draget för hur 

regeringen agerat för att skapa samstämmighet verkar därför i första hand bestå i beslutet att Sverige 

ska delta som medlemmar i metaorganisationen (jfr Ahrne & Brunsson 2005). Genom beslutet att 

ansluta sig till metaorganisationen fattar regeringen också ett beslut om att förbinda sig till respektive 

metaorganisations regelverk och målsättningar, vilket skapar ett ramverk för regeringskansliets 

arbete. I Schengenfallet medförde den förhandling som föregick beredningsarbete att det redan 

inledningsvis fanns en relativt tydlig bild av villkoren för ett svenskt medlemskap, som användes som 

ett facit för regeringskansliet att förhålla sig till. I Agenda 2030 saknades exakta formuleringar kring 

villkor och vad Sverige förväntades bidra med som medlem, vilket i sin tur motiverade regeringens 

mer aktiva roll att stimulera arbete som syftar till att klargöra vad ett svenskt medlemskap innebär i 

termer av handling och resultat.  

Den betydande likheten mellan fallen handlar främst om det sätt regeringskansliets interna 

mekanismer och strukturer använts för att skapa samstämmighet. I båda fallen har betydelsen av 

den befintliga beslutsstrukturen understrukits som viktig för arbetet överlag. Detta har vidare tagit sig 

uttryck i att den operativa nivån arbetat för att integrera element som relaterar till metaorganisationen 

i sina rutiner och processer, för att göra metaorganisationens målsättningar och krav till en del av 

regeringskansliets övergripande beslutsstruktur. Framförallt har denna integrering tagit sig uttryck 

genom att metaorganisationen används som ett riktmärke i planeringsarbete och politikutveckling, 

men även genom att metaorganisationens regelverk används som mätvärde för att välja mellan olika 

alternativa handlingar och förslag. I Schengenfallet kunde denna typ av integrering ske relativt enkelt 

i och med att frågan avgränsades till en teknisk fråga inom JD:s sakområde. Denna typ av reducering 

verkar ha varit svårare att göra i förhållande till Agenda 2030, vilket understryks av behovet av att 

utveckla en horisontell samordningsfunktion som överskrider beslutsstrukturens ordinarie 

specialisering.  

 

6.5 Diskussion 

Utifrån den jämförelse som gjorts mellan de två fallen har jag identifierad tre mönster som ger en 

bild av hur regeringskansliet relaterar till de metaorganisationer där organisationen vävts in. Dessa 

mönster kommer i det här avsnittet att lyftas fram och diskuteras ett i taget och ställas mot 

uppsatsens teoretiska ramverk. De tre mönster som jag identifierat är: 

1. Medlemsorganisationer svarar mot invävdheten som medlemskapet innebär genom att 

aktivera och rikta delar av sin organisation gentemot metaorganisationen. 
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2. Medlemsorganisationer relaterar till metaorganisationernas regelverk och målsättningar som 

premisser för beslutsfattande och konflikthantering. 

3. Medlemsorganisationerna använder metaorganisationens ramverk som en arena för att 

externalisera konflikter och hantera dem. 

6.5.1. Aktivering av beslutsstrukturen som svar på medlemskapet 

Det första mönstret jag identifierat är att medlemsorganisationen aktiverar olika delar av sin 

organisation för att svara mot sin invävdhet i en metaorganisation och hantera de förväntningar som 

följer av medlemskapet, såväl inom den egna organisation som från metaorganisationens håll.  

Medlemskap i metaorganisationer har i den här uppsatsen definierats som en särskild typ av 

invävdhet. Metaorganisationen som fenomen innebär teoretiskt sett att element som ligger utanför 

enskilda organisationers gränser, till exempel andra organisationer, flyttas från ”omgivningen” till en 

gemensam, formaliserad ordning som är mer förutsägbar och kontrollerad (jfr Ahrne & Brunsson 

2005; Fries 2011). I likhet med sådana organisationer vars medlemmar är enskilda människor 

innehåller metaorganisationer regler och förväntningar på hur dess medlemmar ska bete sig i 

egenskap av medlemmar, det vill säga regler som formar medlemmarnas beteende (Ahrne & 

Brunsson 2005; jfr March & Simon 1958). Genom beslut om att organisationen ska ingå som medlem 

i en metaorganisation vävs alltså organisationen in i en större kontext som innehåller regler och 

mekanismer, vilka etablerar en ordning för hur medlemmarna ska handla och interagera med 

varandra (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007; jfr March & Simon 1958).  

Organisatorisk invävdhet i metaorganisationer skapar emellertid inte enbart en konstant, extern 

inverkan på medlemsorganisationerna. Som Fries (2011) beskriver skapar invävdhet i en större 

kontext ett behov inom organisationen att aktivt samordna sig med omgivningen. I den här uppsatsen 

illustreras detta genom beskrivningarna av hur regeringskansliet aktivt arbetat för att samordna den 

egna organisationens arbete och målsättningar med metaorganisationens förväntningar och villkor. 

Av fallbeskrivningarna ovan kan sådana förväntningar handla om exempelvis att metaorganisationen 

tillhandahåller ett regelverk som medlemmarna förhåller sig till samt målsättningar som 

medlemsorganisationerna förväntas bidra till att uppnå genom sina handlingar. Därigenom skapar 

medlemskapet, teoretiskt sett, ett behov av att svara mot dessa förväntningar med konkret handling 

inom medlemsorganisationen (Ahrne & Brunsson 2005). I de två studerade fallen svarar 

regeringskansliet mot den nya situationen – att de vävts in i internationella samarbeten – med att 

aktivera delar av sin organisation för att hantera dessa frågor. Denna aktivering tar sig i de beskrivna 

fallen uttryck genom att regeringen tilldelar enskilda departement ”ägandeskap” för de frågor som 

berör medlemskapet. Genom fördelning av ”ägandeskap” decentraliseras och fördelas ett 

övergripande ansvar för att samordna regeringskansliets arbete samt övergripande ansvar för att 

organisationen bemöter de krav medlemskapet medför på ett tillfredställande sätt.  I Schengenfallet 

kom i första hand JD att aktiveras i det studerade skedet för att arbeta med frågor kopplade till de 

förväntningar som följde med medlemskapet. I Agenda 2030 kom i huvudsak UD och Fi att aktiveras. 

Valet att aktivera justitiedepartementet som ägare för Schengenfrågan verkar ha uppfattats som 

mindre problematiskt än valet av UD och Fi som ägare för Agenda 2030, vilket troligtvis beror på att 
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det fanns en tydligare matchning mellan Schengens medlemsbestämmelser och JD:s ansvars-

områden. Aktivering av vissa enskilda delar av organisationen är på så sätt att betrakta som ett direkt 

svar från medlemsorganisationen på de förväntningar som medlemskapet innebär. 

Vilka delar av organisationen som aktiveras för att svara mot medlemskapet verkar i de studerade 

fallen baseras på ett avsiktligt (”intendedly”) rationellt val. Medlemsorganisationens ledning fattade 

beslut om vilken del av organisationen som skulle aktiveras baserat på dels metaorganisationens 

karaktär – det vill säga vilken typ av medlemmar den organiserar och vilka aspekter den skapar en 

ordning för (Ahrne & Brunsson 2005) – och dels vilken del av den egna organisationen som 

bedömdes bäst lämpad att hantera de frågor som medlemskapet aktualiserade. Aktiveringsbeslut 

handlar på så sätt om att matcha medlemskapets karaktär mot den del av organisationen som 

bedöms besitta tillräckliga resurser för att svara mot de krav medlemskapet medför. Följaktligen blir 

hur väldefinierad rollen som medlem i metaorganisationen är och vilka förväntningar på handling 

medlemskapet innebär en viktig faktor att förhålla sig till i valet av vilken eller vilka delar av 

beslutsstrukturen som ska aktiveras. 

Vidare innebär aktiveringens matchningsprocess att medlemsorganisationen aktivt söker begränsa 

medlemskapets inverkan på organisationen och passa in den i organisationens befintliga 

beslutsstruktur. Genom att avgränsa medlemskapet till en fråga som enbart berör en eller några 

delar av organisationen kan det brytas ned till enkla, mindre problem som enbart berör en mindre 

del av organisationen och kan hanteras lokalt (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007), samtidigt som 

resten av organisationen blir fri att arbeta som vanligt (jfr Jacobsson 2001). Den respons som 

aktivering utgör skedde på så sätt inom ramen för beslutsstrukturens befintliga specialisering, där 

olika delar av organisationen riktat sin uppmärksamhet mot vissa typer av frågor för att förenkla 

beslutsfattande och handling (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007).  

Sammanfattningsvis kan regeringskansliets sätt att svara mot medlemskapet inverkan genom 

aktivering av enskilda departement förstås som ett uttryck för avsiktlig rationalitet. Aktiveringen sker 

inom ramen för besluts befintliga specialisering, som teoretiskt sett utvecklats grundat i tidigare 

erfarenhet om rationella kopplingar mellan mål och handling, för att hantera medlemskapets inverkan 

på ett tillfredställande sätt (jfr March & Simon 1958; Jacobsson 2001).  

6.5.2. Problemlösning och konflikthantering med hjälp av metaorganisationen 

Fallstudierna visar på att den typ av målkonflikter som Carnegieskolan menar kan växa fram som 

en konsekvens av decentralisering och specialisering av organisationens enheter förekommer även 

i relation till metaorganisationerna (jfr Cyert & March 1992). Detta blir särskilt tydligt i fallet med 

Agenda 2030, även om liknande problem förekommer i diskussionen om tvärsektoriella kontakter 

under Schengenberedningen. Det underliggande problem som verkar påverka regeringskansliets 

förmåga att bemöta de krav som invävdheten i metaorganisationerna verkar vara att 

regeringskansliets beslutsstruktur baseras på specialiserad sektorsindelning som sedan ska 

användas för att lösa tvärsektoriella frågor. Metaorganisationens målsättningar kan därmed innebära 

en praktisk utmaning för medlemsorganisationens etablerade beslutsstruktur som teoretiskt sett kan 
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leda till att medlemsorganisationen anpassar sina strukturer och arbetssätt för att kunna hantera 

frågorna på ett tillfredsställande sätt. En annan tänkbar konsekvens kan vara att 

medlemsorganisationen skjuter metaorganisationens krav ifrån sig. Det vill säga att de enheter som 

tilldelas ägandeskap inte arbetar med frågorna eller inte arbetar med dem på det sätt som regeringen 

önskar. Båda dessa konsekvenser innehåller potentiella konflikter såväl mellan 

medlemsorganisationens ledning och operativa nivå som mellan medlemsorganisationen och 

metaorganisationen (jfr Cyert & March 1992; jfr Ahrne & Brunsson 2005). 

I uppsatsens fallbeskrivningar framkommer exempel på båda dessa alternativa konsekvenser. I 

båda fallen ser vi exempel där medlemskapets inverkan på regeringskansliets praktiska arbete 

hanteras genom att den operativa nivån integrerar element från metaorganisationen i den interna 

beslutsstrukturen. Som fallanalyserna visar har detta tagit sig uttryck genom att, exempelvis, 

metaorganisationens målsättningar och villkor aktivt integreras som beslutsregler i frågor som rör 

politikutveckling, verksamhetsplanering och i beredning av propositioner. Emellertid visar, i 

synnerhet, fallet med medlemskapet i Agenda 2030 på att regeringskansliets olika delar tar till sig 

eller skjuter ifrån sig metaorganisationens målsättningar och villkor i olika utsträckning. Vad som 

avgör i vilken utsträckning medlemsorganisationen väljer att arbeta mer aktivt med att integrera 

metaorganisationen med den egna organisationen eller försöka hålla den ifrån sig går inte entydigt 

att urskilja mot bakgrund av dessa fall. Emellertid ger fallbeskrivningarna vissa fingervisningar om 

att det kan bero på medlemsorganisationens förståelse för sin egen roll i relation till medlemskapet 

och vilka bidrag de förväntas göra i egenskap av medlemmar. Ur Carnegieskolans teoribildning kan 

detta beskrivas som en bristande förståelse för vad den enskilde personen förväntas fatta för beslut 

eller handla i den kontext där denne vävts in genom organisationens medlemskap i 

metaorganisationen (jfr March 1990), kort sagt en otydlighet i vem medlemmarna i medlems-

organisationen ska lyssna på (Ahrne & Brunsson 2005). 

Mot bakgrund av detta kan två teoretiskt intressanta fenomen gällande hur regeringskansliet 

relaterar till metaorganisationerna i förhållande till att hantera problemlösning och interna konflikter 

urskiljas. Regeringskansliets grundläggande organisationsstruktur baseras på en sektorsvis 

specialisering i form av olika fackdepartement med ansvar för olika sakområden Denna typ av 

specialiserade beslutsstruktur kan försvåra hantering tvärsektoriella frågor, det vill säga sådana 

frågor som berör flera olika enheters specialistområden och som behöver hanteras över 

avdelningsgränser (jfr March & Simon 1958). Regeringskansliets invävdhet i internationella 

metaorganisationer kan i en mening betraktas som en källa till att organisationen behöver ta ställning 

till tvärsektoriella frågor, vilket därigenom kan innebära att invävdheten blir problematisk att hantera 

inom ramen för regeringskansliets befintliga beslutsstruktur. Att väva in organisationen i en 

metaorganisation kan på så sätt användas för att rikta organisationen mot nya frågor och problem. 

Fallbeskrivningarna pekar även på att medlemskapet i metaorganisationerna erbjuder nya 

möjligheter att hantera tvärsektoriella frågor genom att erbjuda nya uppsättning mål, regler och 

normer att förhålla sig till i beslutssituationer. Dessa uppsättningar av potentiella beslutsregler 

formuleras från en position som formellt ligger utanför organisationens gräns, men som genom 
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metaorganisationens specifika funktion att formalisera omgivningen blir en extern punkt att 

samordna den egna verksamheten mot (jfr Fries 2011). Istället för att försöka förändra eventuellt 

problematiska tolkningar av uppgifter och mål (till exempel ”sub-goals”, Cyert & March 1992) inom 

ramen för den redan etablerade beslutsstrukturen får organisationen en ny, extern referenspunkt att 

relatera sin verksamhet till i termer av ambitionsnivåer och övergripande mål att eftersträva (jfr March 

& Simon 1958; jfr Ahrne & Brunsson 2010). Till exempel visar fallstudierna att samordning av de 

komplexa frågor som medlemskapen medför hanteras genom att element från metaorganisationerna 

integreras som beslutsregler eller ambitionsnivåer i avdelningarnas beslutsstrukturer. Därigenom 

kan de parter som avser skapa samordning inom den egna organisationen använda sig av 

metaorganisationens ramverk som ett verktyg för att skapa horisontell samordning för att hantera 

framväxten av målformuleringar som uppfattas vara motstridiga ledningens övergripande önskemål. 

Metaorganisationens regler och förväntningar är på så sätt en inte enbart en källa till konflikt mellan 

metaorganisationen och medlems-organisationen (jfr Ahrne & Brunsson 2010), utan erbjuder även 

en uppsättning regler som medlemsorganisationen kan välja att använda för att hitta nya lösningar 

på tidigare problem inom organisationen. 

Sammanfattningsvis erbjuder medlemskap i metaorganisationer alltså både en källa till nya 

frågeställningar och mål att rikta den egna organisationen mot liksom en uppsättning regler som kan 

integreras i beslutsstrukturen för att hantera interna besluts- och samordningsproblem. 

Organisationens invävdhet i en metaorganisation gör det alltså möjligt att integrera element från 

organisationens omgivning i organisationens interna beslutsstruktur för att underlätta besluts-

fattande kring frågor som tidigare var problematiska att hantera. 

6.5.3. Metaorganisationens ramverk som arena för interna konflikter 

Det tredje mönstret jag identifierat kring hur organisationen relaterar till metaorganisationen handlar 

i huvudsak om det avsiktligt rationella i beslutet att ingå som medlem.  

Ahrne & Brunsson (2005) skriver att metaorganisationer i en mening fyller samma slags rationella 

funktion för sina medlemmar som en ”vanlig” organisation fyller för enskilda individer (s. 433ff). 

Metaorganisationen erbjuder ett gemensamt ramverk för att samla och mobilisera flera 

organisationer i en större organiserad ordning, vilket gör det möjligt att använda dem för att uppnå 

gemensamt formulerade mål. Detta perspektiv går att utläsa även i relation till regeringens beslut att 

ansöka om operativt medlemskap i Schengensamarbetet, eftersom detta samarbete erbjuder vissa 

villkor för fördjupad samverkan inom tull-, gräns- och polisära frågor som kan anses vara fördelaktiga 

för Sverige. I förhållande till Agenda 2030 saknas samma slags tydliga ekonomiska incitament för 

ett medlemskap. Medlemskapet i Agenda 2030 är inte på samma kopplat till resurser som delvis blir 

tillgängliga för varje medlem utan fokuserar istället på att ge ett gemensamt ramverk för att utveckla 

hållbarhetsarbete både globalt och nationellt. På motsvarande sätt erbjuder medlemskapet i 

Schengensamarbetet ett nytt sätt att arbeta med den typ av frågor metaorganisationen fokuserar 

vid, där beslut fattas i samverkan mellan medlemmarna och metaorganisationen istället för bilaterala 

avtal mellan enskilda länder. Medlemskap i metaorganisationer erbjuder på så sätt nya och möjligtvis 
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förenklade sätt att arbeta med vissa frågor som kan vara problematiska att hantera inom ramen för 

en nationell förvaltning (jfr Ahrne & Brunsson 2005, s. 447ff). 

Ett par av de begränsningar för rationellt beslutsfattande, som teoretiskt förklaras inom 

Carnegieskolans teoribildning, handlar om själva organisationens betydelse för hur beslut fattas (jfr 

Simon 1997; March & Simon 1958). I en statsförvaltning av svenskt snitt, baserad på sektorsvis 

specialiserad beredning av regeringsbeslut, uppstår vissa problem som framväxt av lokala 

målsättningar och motstridiga förståelser av verksamheten, vilka skapar behov av aktiv samordning 

och konflikthantering inom organisationen (jfr Cyert & March 1992). Medlemskap i en meta-

organisation som specialiserat sig på arbete av en viss typ av tvärsektoriella frågor erbjuder här en 

viss typ av standardiserad lösning, där medlemmarna i en mening kan använda sig av 

metaorganisationens regler och målsättningar för att hantera sådana problem i nationell nivå. 

Genom beslut om att ingå som medlem i en större metaorganisation blir det på så sätt möjligt att 

aktivera organisationens beslutsstruktur och därigenom även latenta konflikter genom att rikta dem 

i mot ny kontext. Ett exempel på denna typ av funktion som hänvisas till i fallbeskrivningen om 

Agenda 2030 är att departementen ska få ett nytt verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågor genom 

att Agenda 2030 integreras som ett perspektiv i rutinerna för myndighetsdialog. Genom att integrera 

metaorganisationen som en obligatorisk fråga ökas departementens möjligheter att styra 

myndigheterna i riktning mot dessa frågor och säkerställa att arbetet fortgår löpande. Det innebär 

vidare att medlemskapet används som motivering för att styra statsförvaltningen. 

Medlemsorganisationens regelverk och målsättningar kan i dessa fall beskrivas som 

standardiserade handlingsprogram för att arbeta med vissa frågor på ett standardiserat sätt (jfr 

Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Fallbeskrivningarna ger exempel på hur medlemsorganisationen 

aktivt samordnar problematiska aspekter inom sin interna beslutsstruktur med 

metaorganisationernas regelverk för att utforma nya beslutsregler som kan lösa interna problem och 

konflikter. Genom att aktivt samordna sig med den omgivning när medlemskapet vävt in 

organisationen kan medlemsorganisationen bredda sin repertoar av standardiserade svar på nya 

stimuli och därigenom på ett enklare sätt hantera vissa typer av frågeställningar (jfr March & Simon 

1958). Relationen mellan medlem och metaorganisation kan i det avseendet delvis förstås som ett 

slags konsument av färdiga lösningar att integrera i den egna beslutsstrukturen. Ett annat exempel 

som framgår av fallanalysen kring Agenda 2030 är att ledningen, den politiska nivån i regerings-

kansliet, aktivt bekräftar metaorganisationens status som en auktoritet i ett försök att lyfta den egna 

organisationens arbete med den typ av frågor som metaorganisationen organiserats kring. Genom 

att metaorganisationen tillskrivs en auktoritetsstatus kan vissa problem på den operativa nivån 

hanteras med hänvisning till att det är en politiskt prioriterad fråga, det vill säga reduceras till 

problemlösning inom ramen för metaorganisationens uppsättning mål och villkor (jfr March & Simon 

1958). Medlemsorganisationernas relation till metaorganisationen blir därmed inte bara en 

avvägning mellan huruvida den egna ledningen eller metaorganisationens ledning ska inta 

positionen som beslutsfattare (jfr Ahrne & Brunsson 2005, 2010), utan även som ett verktyg för den 

egna ledningen att lösa interna problem i medlemsorganisationen och möjliggöra arbete med nya 

frågeställningar och mål. 
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Sammanfattningsvis kan alltså beslutet att ingå som medlem i en metaorganisation och att relatera 

den egna beslutsstrukturen till metaorganisationen både förstås som ett rationellt försök att leda och 

forma medlemsorganisationen och rikta dess uppmärksamhet mot nya frågor. Detta beslut kan 

också förstås som försök att skaffa verktyg för att försöka lösa interna samordnings- och 

beslutsproblem genom att aktivt samordna organisationen med en extern part som delvis står utanför 

den egna ledningens kontroll. 
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7. Slutsats 

I det här avsnittet besvaras uppsatsens övergripande forskningsfråga genom att presentera de 

slutsatser som dragits från uppsatsens jämförande fallanalys. 

I uppsatsens inledande avsnitt formulerades uppsatsens syfte som att utveckla Carnegieskolans 

organisationsteori genom att bidra med en teoretisering av hur organisationens invävdhet i en större 

kontext inverkar på interna strukturer för beslut och handling. Syftet formulerades mot bakgrund av 

ett par teoretiska brister i Carnegieskolans beslutsteori (jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007), och 

uppsatsens teoretiska ansats var att bidra till att fylla dessa luckor genom att integrera begreppet 

invävdhet med Ahrne & Brunssons teori om metaorganisationer. Uppsatsen har därför tagit fasta på 

hur medlemskap i metaorganisationer, definierat som en särskild typ av invävdhet, inverkar på 

organisatoriskt beslutsfattande och handling. För att bemöta detta syfte formulerades uppsatsens 

forskningsfråga som:  

• hur relaterar organisationer sina strukturer för beslut och handling till sitt medlemskap i 

metaorganisationer? 

För att besvara forskningsfrågan på ett sätt som låg i linje med uppsatsens teoriutvecklande syfte 

operationaliserades frågeställningen till fyra underfrågor, vilka utgjorde strukturen för uppsatsens 

analytiska avsnitt. 

Genom uppsatsens undersökning och analys har jag identifierat tre återkommande mönster för hur 

medlemsorganisationer relaterar till metaorganisationerna i förhållande till beslutsfattande och 

handling. Dessa tre mönster utgör uppsatsens slutsatser och utgör tre teoretiska svar på hur 

medlemsorganisationer relaterar sitt beteende, sina strukturer och processer till de meta-

organisationer där de blivit invävda genom medlemskap. 

1. Medlemsorganisationerna aktiverar och relaterar enskilda delar av sin beslutsstruktur 

till metaorganisationen som ett svar på organisationens invävdhet. 

Uppsatsens första slutsats är att medlemsorganisationer aktiverar vissa delar av sin beslutsstruktur 

som en reaktion på medlemskapet. Denna aktivering förklaras av att medlemsorganisationen 

försöker hantera de förväntningar på handling som medlemskapet i metaorganisationen medför på 

ett avsiktligt rationellt sätt. Denna aktivering tar sig uttryck genom att en del av organisationen 

tilldelas ett samordningsansvar för sådana handlingar som relaterar till medlemskapet på något sätt. 

Genom att aktivera enskilda delar av medlemsorganisationen blir det vidare möjligt att avgränsa 

medlemskapets (omgivningens) inverkan på organisationens interna beslutsfattande och 

handlingar. Detta eftersom frågorna då enbart kräver uppmärksamhet och arbete från begränsad 

del av medlemsorganisationen. Aktiveringen är därför att betrakta som ett standardiserat svar som 

sker inom ramen för den etablerade beslutsstrukturen men som på sikt även kan stimulera utveckling 
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eller anpassning av beslutsstrukturen. Invävdhet i form av medlemskap i metaorganisationer bidrar 

alltså till att medlemsorganisationen aktiverar och riktar enskilda delar av sina beslutsstrukturer mot 

metaorganisationen för att hantera sådana frågeställningar som finns i organisationens omgivning.  

2. Medlemsorganisationen relaterar sina beslutsstrukturer till metaorganisationen genom 

att integrera element ur metaorganisationen i sin beslutsstruktur för att underlätta 

beslutsfattande och konflikthantering. 

Uppsatsens andra slutsats är att medlemsorganisationerna använder medlemskapet som ett verktyg 

för att hantera interna beslutsproblem som följer av beslutsstrukturens specialisering (jfr Gavetti, 

Levinthal & Ocasio 2007). Vid jämförelse av uppsatsens två fall återkommer tendensen att integrera 

element från metaorganisationen i medlemsorganisationens beslutsstruktur. I första hand handlar 

det om att aspekter som förväntningar som följer av medlemskapet, regler och målsättningar 

integreras som olika typer av beslutsregler när medlemsorganisationen ska fatta beslut. Det kan till 

exempel handla om att metaorganisationens villkor för medlemskap används för att utvärdera vilket 

av olika alternativa reformer som bör väljas (”acceptable-decision level”, Cyert & March 1992) eller 

att medlemsorganisationen integrerar metaorganisationens målsättningar som yttre gränser för 

verksamheten (”goals as individual constraints”, Cyert & March 1992). Genom denna typ av handling 

kan eventuella beslutsproblem och konflikter reduceras till enkel problemhantering inom ramen för 

en tolkning av metaorganisationens regelverk istället för mål- eller intressekonflikter (jfr March & 

Simon 1958; jfr Gavetti, Levinthal & Ocasio 2007). Därmed kan vissa interna beslutsproblem, som 

följer av specialisering, brytas ned till mindre och välavgränsade problem när organisationen vävs in 

i metaorganisationens kontext. Organisationens invävdhet i metaorganisationer har därmed en 

inverkan genom att de erbjuder en uppsättning regler och mål som används för att bredda 

medlemsorganisationens repertoar av standardiserad respons på vissa typer av stimuli (jfr March & 

Simon 1958). 

3. Medlemsorganisationens ledning använder metaorganisationen som en auktoritet att 

relatera beslutsfattande till en extern referenspunkt i syfte att möjliggöra interna 

reformer. 

Uppsatsens tredje slutsats bidrar till en förståelse kring de avsiktligt rationella aspekterna i beslutet 

att väva in organisationen som medlem i en metaorganisation. Ahrne & Brunssons (2005, 2010) teori 

om metaorganisationer och deras förhållande till sina medlemmar lägger stor vikt vid potentiella 

konflikter. Metaorganisationer antas inrättas för att underlätta samordnad handling, i likhet med 

March & Simons (1958) argument för varför människor inrättar organisationer. Den här uppsatsens 

resultat visar emellertid på att det finns ytterligare perspektiv på rationaliteten bakom beslut att väva 

in den egna organisationen i en formaliserad kontext genom medlemskap i metaorganisationer, där 

medlemskapet snarare stärker den medlemsorganisationens ledning snarare än att förskjuta 

auktoriteten mot metaorganisationen (jfr Ahrne & Brunsson 2005). Genom att väva in organisationen 
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i metaorganisationen får ledningen tillgång till nya uppsättningar av regler och mål som de verkar 

använda för att hantera interna problem kring beslutsfattande och handling. I de studerade fallen har 

regeringskansliets politiska nivå aktivt bekräftat metaorganisationens status som auktoritet och 

uppmuntrat den operativa nivån att integrera metaorganisationens regelverk i sina befintliga 

arbetssätt och strukturer. Medlemskapet i metaorganisationen kan därmed förstås som ett ramverk 

som kan användas för att belysa interna konflikter och lösa dem. Genom att reagera på 

medlemskapet genom aktivering blir det möjligt att lyfta upp eventuella motstridiga element i 

beslutsstrukturen och belysa dem ur en ny organisatorisk kontext, med andra ramverk att förhålla 

sig till när verksamheten ska planeras. På så sätt kan invävdheten användas som verktyg för att 

omorganisera den egna organisationen för att rikta arbetet mot nya typer av handlingar och resultat, 

som kan vara svåra att genomföra inom ramen för den befintliga beslutsstrukturen. Invävdhet i 

metaorganisationer kan på så sätt även betraktas som rationellt ur ett inomorganisatoriskt 

perspektiv, där medlemskapet används för att bekräfta auktoritets- och hierarkiska förhållanden 

inom medlemsorganisationen. Det vill säga att medlemskapet i sig även kan bidra till att minska 

interna konflikter i medlemsorganisationen och stärka dess interna hierarki. 

 

7.1. Förslag på fortsatt forskning 

De mönster som jag identifierat baseras på en jämförande analys av två fallstudier. Dessa fallstudier 

berör båda hur regeringskansliet hanterat medlemskap i internationella samarbeten, vilka i sin tur 

har relativt olika karaktär. Därmed finns det begränsningar för hur långtgående generaliseringar som 

kan göras utifrån den data som undersökningen baseras på. Ett första steg i fortsatt forskning är 

därmed att göra liknande studier med snarlika frågeställningar och teoretiska ramverk inom ramen 

för andra organisationers medlemskap i metaorganisation och testa om de samband den här 

uppsatsen funnit verkar hålla. Mer specifika forskningsuppslag berör innehållet i uppsatsens 

slutsatser och sådana aspekter som är relevanta att vidareutveckla för att testa hållbarheten i 

uppsatsens teoriutveckling. 

I förhållande till den första slutsatsen, som berör begreppet aktivering, är det relevant att undersöka 

om denna mekanism går att identifiera i andra fall där organisationer vävs in i metaorganisationer 

genom aktiva beslut. Vidare vore det relevant att undersöka om tesen att metaorganisationens 

sakområde aktiverar en matchande del av medlemsorganisationens beslutsstruktur eller om det 

finns andra förklaringar bakom aktiveringsmekanismen. Sådana studier skulle kunna bygga en 

tydligare teori om hur invävdhet relaterar till teorin om organisationernas begränsade rationalitet. 

Den andra slutsatsen, att medlemskapet i metaorganisationer föranleder aktiva anpassningar av 

medlemsorganisationens beslutsstruktur kunde delvis förutsägas av Carnegieskolans befintliga 

teori, som menar att den anpassas kontinuerligt mot bakgrund av tidigare erfarenhet (jfr March & 

Simon 1958). På samma sätt beskriver Fries (2011) att metaorganisationer skapar ett behov inom 

medlemsorganisationerna att aktivt samordna sig med sin omgivning (metaorganisationen). 

Emellertid är det inte självklart hur denna aktiva samordning och anpassning relateras till 

metaorganisationen eller medlemskapet. Den här uppsatsen visar på att det snarast är 
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medlemsorganisationens uppfattning om eller tolkning av metaorganisationen som vägleder sådana 

anpassningar. Därmed finns det en teoretisk möjlighet att medlemsorganisationernas operativa nivå 

motsätter sig anpassningar som motiveras genom medlemskap (jfr exempelvis Erlandsson 2011 om 

reformproblem inom regeringskansliet). Hur anpassningar av beslutsstrukturen relaterar till 

medlemskap och invävdhet i bred bemärkelse vore därför ett intressant område för fördjupade 

studier som kan bidra till att förklara hur invävdhet inverkar på organisatoriskt beslutsfattande och 

handling. 

Uppsatsens tredje slutsats, att beslutet att ingå i en metaorganisation är ett försök till rationell 

handling av medlemsorganisationens ledning, är den av slutsatserna som är i störst behov av fortsatt 

forskning. Det finns två tydliga frågeställningar som fortsatta studier skulle kunna bidra till att 

besvara: motiveras beslutet att ingå i metaorganisationer av att ledningen önskar rikta sin 

organisation mot nya frågor eller hantera otillfredsställande resultat? Samt, vad är beslutet att ingå i 

en metaorganisation ett rationellt svar på? Den första frågeställningen handlar om att testa 

slutsatsen att medlemskapet fyller en rationell funktion inom medlemsorganisationen eller om de 

anpassningar och riktande av organisationen är en omedveten konsekvens av organisationens 

invävdhet. Den andra frågeställningen handlar om medlemskap utgör för slags lösning sett till 

organisationens interna strukturer. Är medlemskapet ett sätt att formalisera den kontext där 

organisationen redan är invävd – att omvandla omgivning till en organiserad ordning? Eller är 

medlemskapet en möjlighet att få organisationen att arbeta med nya saker eller med gamla saker 

på nya sätt? Kort sagt att organisationerna beslutar att väva in sig för att kunna göra andra saker.  
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Bilaga 1. Agenda 2030:s 17 mål 

Agenda 2030:s 17 mål i regeringskansliets svenska översättning. 

Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former 
överallt 

Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder 

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk 

Mål 11. Göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara 

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 

Mål 4. Säkerställa en inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla 

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser 

Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors 
och flickors egenmakt 

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina 
resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 
utveckling 

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en 
hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 
alla 

Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart 
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och 
vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald 

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt 
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla 

Mål 16. Främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp 
effektiva, och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer 

Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla 

Mål 17. Stärka genomförande- medlen och 
återvitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling 

Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, 
verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till respondent vid Utrikesdepartementet 

• Kan du beskriva UD:s roll i genomförandet av Agenda 2030? 
o Vad är ert uppdrag i arbetet? 

 

• Hur arbetar ni med genomförandet? 
o Hur många arbetar med frågan? 
o Hur ser organisationen ut? Finns det särskilda enheter? 

 

• Hur ser ert samarbete med resten av regeringskansliet ut? 
o Hur skiljer sig era uppdrag åt? 
o Hur samordnar ni ert arbete? Finns det särskilda forum? 

 

• Kan du beskriva hur ert arbete ska bidra till att genomföra Agenda 2030 i praktiken? 

o Vilka aktörer är relevanta att engagera utanför Regeringskansliet? 

o Vad ska dessa aktörer bidra med? 

o Hur arbetar ni internt inom regeringskansliet för att för att engagera aktörer 

utanför regeringskansliet i arbetet? 

 

• Kan du beskriva arbetsprocessen från att Agendan antogs i FN:s generalförsamling fram till 

2030? 

 

  



91 

 

Intervjufrågor till respondent vid Finansdepartementet 

• Vad är Finansdepartementets roll i genomförandet? 

o Hur ser era kontakter med politikerna ut?  

 

• Hur ser ert arbete med genomförandet ut här på Finansdepartementet? 

o Hur ser de kontakter ni har i arbetet ut?  

o Finns det några begränsningar för ert arbete? T.ex. Deadlines och 

återrapporteringskrav? 

 

• Vad ska ert arbete med genomförandet ska resultera i? Kan du beskriva materialet? 

o Hur är tanken att det ska användas? 

o Hur har ni resonerat kring utformningen? 

o Hur stor frihet har ni i RK i utformningen av detta?  

 

• Hur ser/har arbetet kring materialet ni ska ta fram sett ut? 

 

• Vilka är det som arbetar med frågan inom Regeringskansliet? 

o Vilka grupper finns och vilka ingår i dem? 

o Vad har grupperna för uppdrag eller för funktioner i arbetet? 

o Hur avgörs vilka grupper som ska finnas och vad de ska göra? 

o Vilka grupper har störst ansvar eller andra viktiga funktioner? 

 

• Hur upplever du att samarbetet inom regeringskansliet fungerar? Är det något som fungerar 

bättre/är problematiskt, och i så fall vad och på vilket sätt? 

 

• Har ni kontakt med organisationer utanför Regeringskansliet i arbetet? 

o Jag har förstått att ni har gett ett uppdrag åt 80 myndigheter att redovisa hur de kan 

bidra till agendans målsättningar. 

▪ Hur valdes dessa ut? 

▪ Hur kommer er kontakt med dem se ut framöver? Vad kommer de ha för roll 

i genomförandet? 

o Har ni kontakt med andra organisationer? Vilka? 

o Hur ser dessa kontakter ut? Är de formella och strukturerade? Informella? 

o Vilka funktioner har sådana kontakter i ert arbete?  

 

• Hur skulle du säga att arbetet med Agenda 2030 ser ut i jämförelse med andra projekt? 
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Intervjufrågor till respondent vid Agenda 2030-delegationen 

• Kan du beskriva delegationens uppdrag och vad det innebär? 

 

• Hur förhåller sig ert arbete till resten av Regeringskansliets arbete? 

  

• Hur styrt av uppdraget/målen är ert arbete?  

o Är det tydligt för er vad ni ska göra och hur det ska gå till?  

o Hur närvarande är politikerna i arbetet? 

o Har ert arbete påverkats av tilläggsdirektiv i januari? Hur och på vilket sätt? 

 

• Har ni kontinuerlig dialog med regeringen om arbetet? Hur ser den ut? 

• Är det någon annan part ni återrapporterar till?  

  

• Kan du beskriva hur ni arbetar med utarbetningen av era dokument? 

o Handlingsplanen/dokument: 

▪ Hur är handlingsplanen tänkt att användas? Ska den vara frivillig eller 

tvingande?  

▪ Hur ser resonemangen bakom arbetet och utformningen ut? 

▪ En viktig del i uppdraget gäller att möjliggöra uppföljning av handlingsplanen 

och dess åtgärder - Hur arbetar ni med det? 

▪ Vem är det som följer upp på nationell nivå? 

  

• En central del i ert uppdrag från regeringen är att föra dialog och förankra agendan i 

samhället 

o Är det rådgivande dialog eller finns det något beslutande forum eller liknande? 

o Kan du beskriva hur ni gör det i praktiken?  

o Finns det några etablerade strukturer för hur ni gör det? 

• Vad är det för typ av synpunkter som kommer in? 

• Hur hanterar ni inkomna synpunkter? 

  

• Hur fungerar samordningen av arbetet gentemot regeringskansliet? 

o Finns några konflikter? Hur löser ni dem i så fall? 

  

• Förutom ert eget arbete, ingår delegationen eller medlemmar här i andra arbetsgrupper 

kopplade till genomförandet? 

o Vilka grupper finns och vilka ingår i dem?  

o Vad har grupperna för uppdrag eller för funktioner i arbetet? 

 

• Hur upplever du att samarbetet med regeringskansliet fungerar? Är det något som fungerar 

sämre/ är problematiskt, i så fall, vad och på vilket sätt? 

o Har ni främst kontakt med Utrikes- och Finansdepartementet, eller finns det andra 

viktiga parter och i så fall vilka? 

 

  

 


