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Abstract 
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The aim of this paper is to see if Sweden has implemented the recommendations and taken 

notice of the guidelines for employment that the Commission and Council set up every year 

and from this see the role of the Commission and Council for the national employment 

politics. The years that I focused on in the paper are year 2000- 2004. The method that is used 

is a case study research that is exploratory and explanatory. The theoretical starting points are 

theories about delegation, cooperation and a variation of control and autonomy. This is 

recognized in the Principal- Agent theory and the Principal- Supervisor-Agent model. The 

Council and the Commission give recommendations and guidelines every year to the member 

states that points out what should be done for the employment. The member states can choose 

to implement the recommendations and guidelines or not. In other words is it not mandatory. 

The result of the paper is that Sweden has implemented and taken notice of to the 

recommendations and guidelines that the Council and the Commission gave to Sweden during 

year 2000- 2004, yet I argue that there have been differences to which extend the 

implementation has taken place. 
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1. Inledning  
 
Inledning och problemformulering 

Sysselsättning inom EU är en stor och relevant fråga som Sverige engagerar sig mycket i. 

Utvecklingen går snabbt och kraven på förändringar inom sysselsättningsområdet är många 

och förändras med tiden. Det var inte allt för länge sedan som industrin avlöste jordbruket och 

nu pågår en process där industrisektorn efterträds av en allt större och växande tjänstesektor.  

En bit in på 1990-talet utvecklade medlemsländerna i EU ett samarbete för sysselsättningen, 

vilket kom att kallas EU: s sysselsättningsstrategi. I Amsterdamfördraget som trädde i kraft år 

1999 kom frågan om en hög sysselsättningsnivå att bli tydligare och ett ordnat samarbete 

inom sysselsättningsområdet blev fastlagt men det framhölls även att huvudansvaret vilar på 

medlemsstaterna.1 Vid ett toppmöte i Lissabon 2000 beslutades det om en ny arbetsmetod för 

sysselsättningen, �Den öppna samordningsmetoden�.  

Denna metod är ett mellanstatligt samarbete medan den samordningsprocedur som tidigare 

slogs fast i Amsterdamfördraget var ett mellanstatligt samarbete med överstatliga inslag. Den 

öppna samordningsmetoden handlar om samarbete inom områden som EU inte får reglera 

med lagar och förordningar och då bland annat sysselsättning. Här används istället �soft law�, 

mjukare instrument som till exempel riktlinjer, kommunikationer och meddelanden.2 

Samordningsmetoden grundar sig i EU-nivå på en målstyrning där de enskilda ländernas 

beslutsbefogenheter kvarstår. Samordningsmetoden rymmer alltså nationella olikheter och är 

inte rättsligt bindande för staterna.3  En tanke är att länderna ska lära av varandra genom 

erfarenheter och att opinionstryck ska skapas som ska driva fram och underlätta reformer i 

medlemsländerna.4 Jämförande av resultat av den förda politiken är också en del av den öppna 

samordningsmetoden. Jämförandet av resultaten mellan de olika länderna sker med hjälp av 

så kallade strukturindikatorer som finns inom Lissabonstrategin.5 Det som bland annat 

jämförs är sysselsättningsgrad av personer i olika åldrar och total arbetslöshet. Den öppna 

samordningsmetoden innebär också att det ska råda jämvikt mellan gemenskapens och 

medlemsstaternas ansvar.6  

Sysselsättningsstrategin genomförs med hjälp av den öppna samordningsmetoden och 

innehåller mål och riktlinjer för sysselsättningspolitiken. Syftet med sysselsättningsstrategin 

                                                
1 Regeringens proposition 1997/98:58 Amsterdamfördraget, s. 70. 
2 Jonas Tallberg, EU:s politiska system. S. 41. 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/2530/a/13834 
4 Kerstin Jacobsson, Lissabonstrategin i halvtid. s. 145. 
5 Lissabonstrategin lanserades år 2000. 
6 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/cha/c11318.htm 
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är att få bukt med arbetslösheten som råder och skapa en konkurrenskraftig union där 

kunskapsnivån är hög samt att samordna de nationella insatserna på sysselsättningsområdet. 

En av tankarna bakom denna strategi var att flexibiliteten på arbetsmarkanden skulle öka.7 För 

att finansiera sysselsättningsstrategin finns den europeiska socialfonden. Denna fond är idag 

ett av de viktigaste finansiella instrumenten för att nå de uppsatta målen vilka är full 

sysselsättning, förbättra kvalitet och produktivitet och att främja den sociala 

sammanhållningen.  

Kommissionen är en viktig aktör i EU då de har initiativrätt, tar initiativ till lagstiftning, sätter 

agendan, verkställer beslut och övervakar regelefterlevnad. Varje år lägger kommissionen 

riktlinjer för sysselsättningen som medlemsländerna ska ta hänsyn till på det nationella planet. 

Detta görs varje år i medlemsländerna i en handlingsplan för sysselsättningen. De nationella 

handlingsplanerna granskas och ligger till grund för en årlig rapport som kommissionen och 

ministerrådet ger ut, genom detta får kommissionen och rådet en betydande roll även på det 

nationella planet. Riktlinjerna ges för en treårs period men uppdateras årligen och ska vara till 

hjälp samt att underlätta medlemsländernas arbete i att stimulera sysselsättningen. Riktlinjerna 

antas av ministerrådet med kvalificerad majoritet och ska vara samordnade med de allmänna 

riktlinjerna för den ekonomiska politiken.  

Rådet får också en betydande roll genom att de ger rekommendationer till medlemsstaterna 

varje år. Rådet är den aktör inom EU som lagstiftar, samordnar politik och verkställer beslut.8  

Rekommendationerna är specifika för varje medlemsland och ska ge medlemsländerna en 

fingervisning om vad som bör göras inom sysselsättningsområdet.  

Trots att medlemsstaterna delegerat dessa områden till rådet och kommissionen vilar 

huvudansvaret på de enskilda medlemsstaterna, vilket gör det intressant att se hur dessa 

rekommendationer behandlas på ett nationellt plan och vilken betydelse de övernationella 

institutionerna har. Något som också här är intressant är den intressekonflikt som kan tänkas 

uppstå i samarbetet mellan de överstatliga institutionerna och den enskilda staten. De enskilda 

medlemsstaterna kan alltså välja att ta till sig de rekommendationer och riktlinjer som rådet 

och kommissionen ger, och implementera dessa, eller så kan de välja att avstå från 

rekommendationerna och riktlinjerna då dessa inte är rättsligt bindande. Här finns det en stor 

spänning mellan de övernationella institutionerna och den enskilda statens suveränitet och 

intressen trots det mellanstatliga samarbetet enligt den öppna samordningsmetoden. 

                                                
7 Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim & Nils Wahl, Lissabonstrategin i Halvtid, s. 142. 
8 Jonas Tallberg, EU:s politiska system. s. 15. 
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Det statsvetenskapligt intressanta här är det val nationalstaten gör när de delegerar funktioner 

till överstatliga organ inom områden som det inte får lagstiftats om och huruvida staterna 

implementerar de beslut de överstatliga institutionerna fattar.  

 

 
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida Sverige har tillämpat de 

rekommendationer och riktlinjer som rådet och kommissionen givit Sverige och därifrån 

belysa kommissionens och rådets betydelse för den nationella sysselsättningspolitiken. 

För att undersöka detta har jag formulerat några frågor som ska hjälpa mig att uppnå syftet. 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras genom uppsatsen och även visa hur de hänger 

samman. De två första frågeställningarna svarar direkt till syftet med uppsatsen vilket ger dem 

en överordnad betydelse. Den tredje frågeställningen är en följd frågeställning till den andra 

frågeställningen då båda rör Sveriges agerande för de nationella handlingsplanerna.  

 

• Har Sverige följt de rekommendationer och riktlinjer som rådet och kommissionen 

presenterat utifrån nationella handlingsplanerna för sysselsättning och i så fall i vilken 

utsträckning? 

• Vilken betydelse har kommissionen och rådet haft när de gäller Sveriges agerande för 

de nationella handlingsplanerna för sysselsättningen i Sverige? 

• Finns det en kontinuitet eller förändring i Sveriges agerande från år till år i de 

nationella handlingsplanerna för sysselsättning? 

 

 

För att förtydliga mina frågeställningar vill jag här förklara vad jag avser med betydelse som 

står i den andra frågeställningen och jag vill även förtydliga vad jag menar med kontinuitet 

eller förändring i Sveriges agerande som står i den tredje frågeställningen. Med betydelse i 

sammanhanget av den andra frågeställningen syftar jag till det inflytande kommissionen och 

rådet eventuellt har för Sveriges agerande för de nationella handlingsplanerna för 

sysselsättning. Med kontinuitet, som syftar till Sveriges agerande menar jag huruvida Sverige 

har agerat på samma sätt år till år och under de olika pelarna. Med förändring syftar jag till 

huruvida Sveriges agerande har ändrats år till år och under de olika pelarna.  
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Metod 

Den metod jag valt att tillämpa är fallstudie. Fallstudie lämpar sig som metod för att bland 

annat svara på frågorna �Hur� och �varför� men även när forskaren har lite kontroll över 

skeenden och när fokus ligger på samtida fenomen inom en verklig kontext. 9  Sådana 

förklarande fallstudier kan kompletteras med utvecklande och undersökande fallstudier. 

Fallstudie tillåter också forskaren att behålla meningsfulla verkliga skeenden så som 

organisatoriska processer och internationella relationer. Denna fallstudie anser jag vara 

förklarande då undersökningens problem befinner sig i ett verkligt sammanhang och är ett 

samtida fenomen inom vilket jag med hjälp av de valda teorierna ämnar förklara aktörers 

agerande.  Fallstudie kan tillämpas på både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Fallstudie lämpar sig dock inte väl för frekvent uppräkning, statistisk generalisering. Jag anser 

att fallstudie som metod lämpar sig väl då jag inte har för avsikt att generalisera resultaten 

även om fallstudie medger generalisering till teoretiska påståenden, analytisk generalisering.10 

Jag anser också att fallstudie är en lämplig metod för denna undersökning då mitt ämne 

befinner sig inom ett väl avgränsat område och har en kvalitativ karaktär. Jag har för avsikt att 

utifrån handlingsplanerna för sysselsättning och med hjälp av de valda teorierna undersöka 

huruvida Sverige har tillämpat och tagit hänsyn till de rekommendationer och riktlinjer som 

kommissionen och rådet presenterat för respektive år och utifrån dessa belysa kommissionens 

och rådets betydelse på det nationella planet. Då jag inte intresserar mig för kvantitet, hur 

många gånger åtgärder för rekommendationerna och riktlinjerna förekommer får innehållet i 

handlingsplanerna istället betydelse i form av att belysa graden av implementering. Det är 

också utifrån detta som jag finner fallstudie som den lämpligaste metoden för att besvara syfte 

och frågeställningarna på ett så korrekt sätt som möjligt i min undersökning. Då den 

kvalitativa metod jag valt att använda mig av inbjuder till egna tolkningar så har jag försökt 

att vara tydlig med att visa vilka mina egna åsikter är.  En alternativ metod hade varit 

kvantitativ innehållsanalys, vilket innebär att man räknar förekomsten av till exempel idéer, 

uttryck med mera. Men eftersom jag inte direkt är intresserad av kvantitet eller hur många 

gånger som till exempel Sverige agerar så lämpar sig inte denna metod särskilt bra. Det finns 

alltid en risk oavsett vilken metod man väljer att använda att tolkningsfel uppstår.  

 

Ett problem som också kan påverka resultatet av undersökningen är författarens förförståelse 

för det som undersöks och hur denne tolkar vissa ord och begrepp. Detta kan sätta spår på 

                                                
9 Robert K. Yin, Case study research, s. 1. 
10  a. a. s. 10. 
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undersökningen i form av att resultaten inte blir korrekta. Validiteten för undersökningen 

bygger till stor del på val av metod och teorier. Jag anser att metoden och de teorier jag valt 

passar bra för syftet i undersökningen och utifrån val av metod och teorier anser jag att 

validiteten i undersökningen är god. 

 I undersökningen har jag valt att enbart göra sammanfattningar av riktlinjerna och dess 

åtgärder som jag använder mig av i analysen då jag anser att det är tillräckligt som grund för 

läsaren och för att besvara frågeställningar och uppnå syftet med studien. Jag har även valt att 

presentera rekommendationerna för varje år och åtgärder som vidtagits mot dessa. 

Nödvändiga punkter och åtgärder presenteras närmare i analysen. Jag har valt att presentera 

undersökningen och analysen år för år. Under respektive år presenteras rekommendationerna 

och dess åtgärder först och därefter riktlinjerna och dess åtgärder under respektive pelare.  

Detta för att få det mer överskådligt och göra det lättare för läsaren att urskilja skillnader och 

likheter mellan åren och pelarna. 

Jag ämnar ha en rationalistisk infallsvinkel då jag utgår från att de olika aktörerna har egna 

intressen och handlar utifrån det, som de anser vara bäst för dem själva och deras intressen.   

 När man talar om rationalitet så innefattar det oftast en form av handlande, ett sätt att agera. 

Handlande kan ses utifrån den handlandes uppfattning av en situation eller dess önskemål. 

Som utgångspunkt kan rationalitet ses som ett målinriktat beteende, att handlingsmöjligheten 

som väljs är den som genererar bäst resultat för den part som agerar.11  

 

Material 

Det material som själva undersökningen grundar sig på är först och främst primärkällor. 

Dessa källor är Internetkällor, dokument från den svenska regeringens hemsida och EU:s 

webbportal vilket jag anser vara tillförlitlig information. Undersökningen grundar sig på de 

svenska handlingsplanerna för sysselsättning år 2000-2004 och dokument med 

rekommendationer från kommissionen och rådet från år 2000-2004. Dock kan man ställa sig 

kritisk till handlingsplanerna då de är utarbetade utifrån ett visst politiskt ställningstagande då 

det är den svenska regeringen som har det yttersta ansvaret för dessa. Validiteten i 

undersökningen kan vidare diskuteras då det inte nödvändigtvis varit rekommendationerna 

eller riktlinjerna som bidragit till att regeringen agerat på ett visst sätt enligt 

handlingsplanerna. Det kan ha funnits andra faktorer som påverkat Sveriges agerande så som 

inrikespolitiska prioriteringar och påtryckningar från olika grupper. Detta går dock inte att 

                                                
11 Kjell Goldmann (red),Statsvetenskapligt lexikon, s. 236 
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undersöka inom ramen för denna uppsats. Jag har försökt att hålla mig objektivt inställd till de 

svenska handlingsplanerna, vilket tillsammans med medvetenheten om eventuella brister i 

objektiviteten i materialet, skapar en bättre reliabilitet för undersökningen. Jag har även 

använt mig av en del sekundärkällor i form av litteratur. Detta kommer naturligtvis att sätta 

prägel på undersökningen. Jag kommer i undersökningen bland annat använda mig av 

�Sysselsättningsstrategin inom EU� skriven av Lars Magnusson och Torbjörn Strandberg 

samt �EU:s politiska system� som är skriven av Jonas Tallberg. Vidare kommer jag också att 

använda mig av en bok som heter �Lissabonstrategin i halvtid� som är skriven av Sverker 

Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl. När det gäller sekundärkällor är det viktigt att 

hålla sig kritiskt inställd då det finns en risk att information är felaktig eller vinklad utifrån 

författarens synpunkter och ställningstagande.  

 

Tidigare forskning 

Inom området arbetsmarknad och sysselsättning inom EU finns det en del tidigare forskning. 

Den forskning som finns har olika inriktningar och rör olika frågor inom detta område. Den 

tidigare forskningen inom området belyser ofta de enskilda ländernas handlingsplaner men 

saknar ofta i aspekten förändring och kontinuitet. Mycket av den befintliga litteratur som 

finns behandlar också de enskilda fördragen och vad de har för betydelse för sysselsättningen 

i EU. En författare som skrivit en del inom detta område är Jonas Tallberg. I sin bok �Making 

States Comply� tar han upp olika aspekter och svårigheter med att få stater att tillämpa och ta 

till sig riktlinjer och lagar som överstatliga organ ger dem. Han tar också upp EU:s roll när det 

gäller implementering och huruvida medlemsstaterna tillämpar och implementerar lagar, 

direktiv och förordningar. Tallberg kommer i sin studie fram till att EU:s institutioner har en 

hög grad av implementeringsmakt och att de är effektiva i att få medlemsländernas regeringar 

att rätta till sina handlingar. Ytterligare en författare som belyst sysselsättningsproblematiken 

inom EU är Kerstin Jacobsson som bland annat är medförfattare till �Mot en europeisk 

välfärdspolitik�. Här belyser hon centrala punkter inom sysselsättningsområdet och dess 

svårigheter inom EU. Hon diskuterar bland annat svenska fackföreningars och andra aktörers 

roll i sysselsättningspolitiken inom EU och Sverige där hon bland annat konstaterar att de 

svenska parterna på arbetsmarknaden stödjer sina europeiska parter i deras ståndpunkter när 

det gäller sysselsättningsstrategin.12Åsa Vifell är ytterligare en forskare som studerat 

sysselsättningsområdet inom EU. Hon har bland annat skrivit rapporten (Ex) Changing 

                                                
12 Kerstin Jacobsson, Mot en Europeisk välfärdspolitik, s. 167. 
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practices, Swedish employment policy and European guidelines. Här undersöker hon hur den 

svenska statsadministrationen har hanterat sysselsättningsstrategin. Där kommer hon bland 

annat fram till att statsadministrationens hantering av å ena sidan vara en god EU medlem och 

å andra sidan att hålla EU på ett visst avstånd har lett till att ändrade rutiner inte motsvarats 

med några ändringar i den formella strukturen.13 

 

Avgränsning 

 Jag har valt att avgränsa mig till att endast fokusera på Sverige inom tidsperioden år 2000-

2004. Trots att den första svenska handlingsplanen för sysselsättning kom år 1998 kommer 

jag att undersöka perioden år 2000-2004 då rekommendationer från rådet inte finns 

tillgängliga före år 2000. Att jag valt att fokusera på Sverige beror delvis på att Sverige är 

mycket aktiv och förespråkar arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor inom EU.  Detta kan 

man se då sysselsättning var ett av de prioriterade områdena under Sveriges ordförandeskap år 

2001.14 Sverige är alltså en mycket drivande aktör i dessa frågor vilket Sverige var till och 

med innan medlemskapet i EU. I och med att Sveriges aktivt förespråkar sysselsättningen 

inom EU kan man förvänta sig en sysselsättningspolitik som går i linje med den som EU 

förespråkar. I och med detta kan man tycka att det vore mer intressant att studera ett land som 

inte förespråkar sysselsättningen inom EU lika starkt, men det är också på grund av detta jag 

finner Sverige som ett intressant fall. Det jag finner intressant är huruvida Sverige lever upp 

till de rekommendationer och riktlinjer som rådet och kommissionen ger till Sverige i den 

utsträckning som man kan förvänta sig utifrån dess engagemang för dessa frågor i EU.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
13 http://www.score.su.se 
14 http://www.regeringen.se/sb/d/2474/a/13486 
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2. Teori 

 

De teorier jag kommer att använda mig av syftar till delegering, samarbete och en variation av 

kontroll och autonomi. Jonas Tallberg och Mark A. Pollack är två författare som tar upp 

problemet med delegering av auktoritet inom EU. Jonas Tallberg tar även upp problemet med 

implementering av lag och direktiv i medlemsländerna. Problemet med delegering av 

auktoritet återfinns i det som de beskriver som ett principal- agent förhållande. Jag kommer 

även att använda mig av en utvidgad version av denna teori som Jonas Tallberg presenterar,  

principal - supervisor- agent modellen (P-S-A modellen). Jag börjar dock med att beskriva 

principal-agent modellen (P-A modellen) som jag kommer att använda som ett komplement 

till principal- supervisor- agent modellen som jag beskriver senare för att belysa samarbete på 

olika sätt inom EU och belysa de roller och betydelse som de olika aktörerna intar.  

 

Principal- Agent modellen 

Principal- agent problemet uppstår då det finns konflikt mellan intressen och samtidig 

asymmetrisk information15.  Det som inträffar kan vara att de så kallade agenterna (EU:s 

institutioner) har mer information om sig själv än de så kallade  principals (medlemsstaterna) 

har vilket gör det svårt för dem att kontrollera agenterna. 16 Detta kan leda till att principals 

hamnar i ett underläge. Det kan också vara så att det optimala för den ena parten inte 

nödvändigtvis är det bästa för den andra parten. Principals vill normalt sätt att agenterna ska 

agera utifrån deras intressen men det är inte säkert att agenten har samma intressen och 

därmed kanske agerar utifrån sina egna intressen. Det som kan hända är att agenterna då drar 

sig undan. Agenterna agerar då utifrån deras intressen i förhållande till de restriktioner som 

finns i förhållandet med principals.17 Denna form av undandragande är en form av förlust för 

medlemsstaterna. En annan form är att det sker en gradvis tillbakagång. Detta kan ske genom 

att självaste strukturen av delegeringen ger avvikande incitament för agenterna att agera på ett 

skadligt sätt för de preferenser som principals har. Problemet för principals är alltså att 

formulera incitament som får agenten att förmå sig att agera som principals önskar. Detta kan 

ske genom två olika sätt, antingen genom övervakning eller belöning/sanktion.18 Dessa 

åtgärder är dock relativt kostsamma, både för principals och agenterna. 

                                                
15 Jonas Tallberg, Making states Comply, s. 56. 
16 Mark A. Pollack, The European Union, s. 264. 
17 Ibid.  
18 Jonas Tallberg, Making States Comply, s. 57. 
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Två grundbultar inom principal- agent teorin är information och intressen. Det är dessa två 

faktorer som spelar en viktig roll huruvida aktören drar sig undan eller inte. Om både 

agenterna och principals skulle ha samma intressen och information skulle inte detta problem 

finnas överhuvudtaget. En agents undandragande kan ha flera former, så som att inte 

verkställa uppgifter tillräckligt snabbt eller att verkställa andra uppgifter än de som blivit 

delegerade. Principals kan forma ramar som består av övervakning och belöning/sanktioner 

för att hindra undandragande från agenterna sida. Genom att attackera problemet från grunden 

kan man lättare få agenterna att följa principals vilja. De övernationella institutionernas 

självständighet bygger till stor del på medlemsstaternas möjligheter till övervakning genom 

olika mekanismer.  

 

The Principal- Supervisor- Agent model 

Den modell som Jonas Tallberg presenterar, principal- supervisor- agent modellen skiljer sig 

från P-A modellen på två sätt. För det första så bygger den på överstatlig influens i den 

efterbestämmande fasen av europeisk integration istället för att fokusera på den 

förbestämmande agendasättande funktionen av EU:s institutioner som mycket av den 

generella litteraturen på detta område handlar om. Det andra sättet den skiljer sig på är dess 

triangulära form. Istället för att endast peka på ett tvåaktörs perspektiv finns här också en 

övervakande aktör. Denna modell är skapad för att peka på förhållandet mellan EU:s 

institutioner och medlemsstaterna i den efterbestämmande fasen av genomdrivande av lag och 

att generera hypoteser om influenser av överstatligt framtvingande.19 Modellen lämpar sig 

bäst för att fånga in rollen hos medlemsländerna och EU: s institutioner när det kommer till 

genomdrivande krafter i EU men har också en hel del förklarande kraft i detta område.  

 

I denna modell ger medlemsregeringarna, i rollen som flera principals kommissionen, rådet 

och domstolen i rollen som övervakare, uppgiften att �tvinga� implementering av lag för de 

enskilda medlemsländerna i rollen som flera agenter. De enskilda medlemsländerna agerar 

både som principals och som agenter medan kommissionen, rådet och domstolen har 

uppgiften som övervakare av de enskilda ländernas intressen och att framtvinga samtycke 

med de regler som stiftas.20 När medlemsstaterna delegerar makt till kommissionen så ingår 

de kollektivt i ett åtagande. Detta åtagande som är självmant leder till att P- A modellen i 

original transformeras in till en P- S- A relation. Då denna delegation av en övervakande 

                                                
19 Jonas Tallberg, Making States Comply, s. 76. 
20 a. a. s.  78. 
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funktion till kommissionen, rådet och domstolen leder till att förbättra problemet med att 

medlemsstaterna inte implementerar lag med mera så leder det också till ett problem. 

Medlemsstaterna vill att kommissionen uppfyller sin framtvingande funktion men då 

kommissionen även har egna intressen som kan skilja sig åt kan det leda till att dessa 

institutioners framtvingade funktion går i en annan riktning än vad medlemsstaterna önskar.21 

Detta löser alltså inte problemet med att stater drar sig undan. 

Detta gör att man nu kan finna två principal- agent liknande förhållanden. Det första 

förhållandet mellan supervisor (övervakare) och agent, och det andra mellan principal och 

supervisor. Vid konflikt gällande olika intressen och tillgång till information är risken för 

undandragande under dessa två förhållanden beroende på de befintliga medlen för sanktion 

och övervakning.22 

Desto större tillgångar EU:s institutioner har för att övervaka medlemsstaterna ju mindre är 

risken att implementering går fel till.  

Som tidigare nämnt så är det intressen och information som ligger till grund för om 

undandragande blir ett problem när det kommer till delegering.  

De överstatliga institutionerna och de medlemsländerna har ofta olika syn och preferenser när 

det gäller samtycke och genomdrivande av förslag och lag. Inom den litteratur som finns om 

europeisk integration så råder det en konsensus om att kommissionen och övriga EU 

institutioner har �mer Europa� i sina intressen, detta vill säga att när det gäller policyskapande 

så vill de ge de överstatliga institutionerna en bredare och djupare beslutskompetens. Till 

skillnad från de överstatliga institutionerna är medlemsstaternas intressen och preferenser i 

förhållande till samtycke och genomdrivande mer avancerat och kan inte kopplas till endast 

en faktor så som �mer Europa�.23 Medlemsstater har tre framträdande parallella och delvis 

konkurrerande preferenser. För principals finns det en vilja hos medlemsstaterna att 

implementering av lagförslag sker och efterföljs. Å andra sidan är medlemsstaterna rädda om 

sin självständighet. Medlemsstaterna skyddar sin självständighet och det nationella 

beslutsfattandet i största möjliga utsträckning. För det tredje så vill staterna i rollen som 

agenter göra det lättare att tillämpa gemenskapens lagar och regler till den nationella 

politiken. Denna procedur är ofta kostsam och komplicerad vilket är påfrestande för de 

nationella regeringarna vilket också kan försvåra korrekt implementering. Alla medlemsstater 

har dessa tre punkter i beaktande vilket också innebär att preferenserna inte ändras särskilt 

                                                
21 Jonas Tallberg, Making States Comply, s.  78 
22 a. a. s. 79. 
23 a. a. s. 82. 
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mycket. Dock kan det vara så att styrkan hos de enskilda preferenserna skiljer sig åt mellan de 

olika staterna. 

När det gäller brist i övervakningen, råder asymmetrisk information både på principal - 

övervakar fronten och övervakar- agent fronten.24 Då det saknas kontrollmekanismer så går 

det inte att kontrollera kommissionen fullt ut för medlemsstaterna.  

Olika intressen och preferenser får övernationella övervakare och medlemsstaterna att dra sig 

undan och då blir asymmetrisk information en orsak till detta fenomen. När medlemsstaterna 

drar sig undan handlar det om att inte tillämpa gemenskapens lagar och regler. Man kan skilja 

mellan tre former av undandragande för medlemsstater. Den första formen handlar om att 

medlemsstaterna inte överför europeisk lag till den nationella lagen.25 Den andra formen 

handlar om att staterna misslyckas att implementera då de inte tillämpar den existerande 

samlingen av gemenskapens regler. Detta kan innebära överträdelse av direktiv, regler, 

bestämmelser eller artiklar i fördrag. För det tredje kan stater dra sig undan deras förpliktelser 

då de förbiser domstolsbeslut som tyder på överträdelser av gemenskapens regler. Att 

medlemsstaterna inte fogar sig efter regler kan bero på att de övernationella övervakarna inte 

har möjlighet att fullständigt följa hur implementeringen går till i de enskilda staterna eller för 

att de inte har information för att se om de regler som beslutats om har den effekt som var 

avsedd på ett nationellt plan.  

Det analytiska syftet med principal- supervisor- agent modellen är att generera hypoteser som 

kan förklara och förutse övernationell influens inom framtvingande/genomdrivande av förslag 

ibland annat EU än andra alternativa modeller.26 P- S- A modellen genererar tre olika 

varianter av hypoteser om övernationellt inflytande. Den första av dessa tre syftar till de 

omständigheter som får kommissionen, rådet och domstolen att utöva övernationella 

funktioner som genomdrivande av EU förslag med mera, den andra handlar om omfattningen 

av övernationellt inflytande och den tredje syftar till de former av övervakning som 

kommissionen, rådet och domstolen kan utföra vid en förstärkning av genomdrivandet av 

förslag i EU. De övernationella institutionernas intresse i den efterbeslutande fasen ligger till 

stor del i att försäkra sig om korrekt implementering av EU-lag eller förslag. Men likaså som 

medlemsstaterna i rollen som principals kan hindra övernationellt inflytande i EU så kan de 

                                                
24 Jonas Tallberg, Making states Comply, s. 84.  
25 a. a. s. 88. 
26 a. a . s. 97. 
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övernationella övervakarna hindra att medlemsstaterna inte implementerar direktiv med hjälp 

av sanktioner och övervakning.27  

Denna teori syftar alltså till förhållandet mellan medlemsstater och överstatliga institutioner 

vilket förklaras genom principal-supervisor-agent modellen. 

 

Teoridiskussion 

Det finns många författare som skrivit om internationellt samarbete och därmed också ett 

relativt stort urval av teorier om just internationellt samarbete. Likaså finns det flera författare 

som studerat sysselsättningspolitiken inom EU och de övernationella institutionernas 

betydelse i sammanhanget. Många av dessa teorier har trots allt inte lämpat sig för mitt syfte 

då det finns olika former för samarbete. En populär form för samarbete är allianser, detta 

lämpar sig dock inte för denna undersökning då allianser ofta syftar till militära sammanhang 

och samarbete mellan stater då bland annat militär makt finns med som ett tydligt inslag. 

Integration är en ytterligare form av samarbete som många har forskat om. Många av de 

befintliga integrationsteorierna tar upp integration ur ett federalistiskt, funktionalistiskt eller 

neofunktionalistiskt synsätt vilket inte lämpar sig för undersökningens syfte då integration 

inte är vad jag ämnar undersöka. En alternativ teori till principal-supervisor-agent modellen 

skulle kunna vara principal- agent teorin, men jag anser att den inte helt räcker till för att nå 

syftet för denna undersökning men att den är ett utmärkt komplement till P-S-A- modellen. 

Principal- supervisor- agent modellen är dock lite unik men också mycket lämpligt för mitt 

syfte då den berör viktiga spänningspunkter i relationen mellan de övernationella 

institutionerna och medlemsstaterna. Den lämpar sig även väl då den syftar till problemet med 

delegering av uppgifter till EU och problemet med implementering av lag, förordningar mm. 

från överstatliga organ i medlemsländerna. En styrka hos denna teori är att den är relativt 

enkel och tydligt framhäver problemen mellan aktörerna. En nackdel med teorin kan vara att 

den innefattar flera aktörer med olika roller vilket kan bli en förvirrande faktor. Jonas Tallberg 

använder P-S-A modellen och för framtvingande av lag och förordningar inom EU på den 

inre marknaden. Den inre marknaden finns under EU:s första pelare som främst handlar om 

överstatligt samarbete och syftar till en fri rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital.28 

På den inre marknaden har kommissionen rätt att föreslå lagstiftning och övervaka 

medlemsländerna så de efterföljer reglerna. Detta skiljer sig åt från sysselsättningen, då 

sysselsättningen samordnas mellan medlemsländerna genom den öppna samordningsmetoden 

                                                
27 Jonas Tallberg, Making states Comply, s. 102. 
28 Jonas Tallberg, EU:s politiska system, s. 66. 
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och inte genom lagstiftning.  Detta kan självfallet få en betydelse för undersökningen då detta 

kan komma att spegla sig i resultaten av undersökningen. Då lagstiftning inte förekommer 

inom den öppna samordningsmetoden kan man tänka sig att det kan förekomma en mindre 

benägenhet till efterlevnad av riktlinjer och rekommendationer enligt teorierna, då tanken att 

lagstiftning genererar större efterlevnad av lag, direktiv, riktlinjer och rekommendationer kan 

finnas.   
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3. Undersökning och analys 
 

Inledande bakgrund till undersökning och analys. 

Samarbetet för sysselsättningen i EU sker som tidigare nämnts genom den öppna 

samordningsmetoden. Den öppna samordningsmetoden är lite varierande beroende på hur 

länge den använts inom det avsedda området och beroende på vilket område som ska 

behandlas. Sysselsättning är det område där den använts längst och är mest utvecklad inom.29    

Denna modell har vuxit fram ur samordningen av sysselsättningspolitiken och samordningen 

av den ekonomiska politiken och har kommit att genomföras på fler områden än tidigare.  

Som tidigare nämnts så tillämpas modellen på områden som EU inte får lagstifta om. Den 

öppna samordningsmetoden innebär bland annat att kommissionen lägger förslag och 

ministerrådet fattar beslut. Som tidigare nämnt ger rådet varje år rekommendationer och 

kommissionen beslutar om riktlinjer för vad som bör göras förbättra sysselsättningen i 

respektive medlemsland. Dock är dessa inte rättsligt bindande är det upp till de enskilda 

medlemsstaterna om de vill ta till sig riktlinjerna och rekommendationerna. 

Sysselsättningsstrategin innehåller mål och riktlinjer för sysselsättningen och har numera 

kommit att bli en del av Lissabonstrategin där sysselsättningen har kommit att bli ett 

huvudområde. 30 I Sverige är det regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter samt 

berörda myndigheter och organisationer som vidareutvecklar EU:s riktlinjer för 

sysselsättningen. Vid toppmötet i Lissabon 2000 tog man på svenskt initiativ fasta på att de 

enskilda länderna bör formulera egna mål för sysselsättningen och att det övergripande målet 

bör vara full sysselsättning.31 I Bryssel år 2003 antogs en förnyad strategi, där ingår färre 

riktlinjer som är mer resultatinriktade. Tanken är att de nya riktlinjerna ska ligga fast till 

åtminstone år 2006 och om det är möjligt till år 2010. Bland dessa riktlinjer nämns bland 

annat entreprenörskap, att arbetskraftutbudet ska öka och att arbetsmarknadspolitiken ska vara 

förebyggande och aktiv. För att dessa riktlinjer ska vara möjliga att genomföras så krävs det 

att åtgärder görs så som att statsfinanserna är förnuftiga och vissa reformer av strukturen på 

till exempel varu- och tjänstemarknaderna. 

 

  

                                                
29 http://www.skl.se/artikel.asp?A=12682&C=3523 
30 Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim & Nils Wahl, Lissabonstrategin i halvtid, s.9. 
31 http://www.regeringen.se/sb/d/2530/a/13842 
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Nedan kommer jag att presentera rekommendationerna för genomförandet av 

sysselsättningspolitiken i Sverige för respektive år. 32 Jag kommer även att presentera kortare 

sammanfattningar av riktlinjerna och åtgärderna för respektive år för att sedan analysera 

dessa.  

 

Sysselsättningsriktlinjerna ligger under fyra pelare, de fyra pelarna är: 

• Att förbättra anställbarheten 

• Att utveckla företagarandan 

• Att uppmuntra företagens och de anställdas anpassningsförmåga 

• Att stärka jämställdhetspolitiken. 

 

Rekommendationer och riktlinjer år 2000: 

Rekommendationerna för år 2000 till Sverige var två stycken där den första syftar till att 

Sverige bör vidta åtgärder för att minska skattetrycket på inkomst av arbete och då lägga 

fokus på låginkomsttagare. Den andra rekommendationen som gavs av rådet var hur 

skillnaden mellan män och kvinnor i olika sektorer och yrkeskategorier kan minskas av 

jämställdhetsskäl. I den Svenska handlingsplanen för sysselsättning för detta år kan man läsa 

att Sverige har tagit fasta på dessa punkter genom att skatten sänkts för låg- och 

medelinkomsttagare, detta genom att löntagare kompenseras för en del av egenavgifterna. 

Detta är ett steg i en skattereform vilket kommer att innebära att den marginella skattesatsen 

kommer att minskas.33 En utredning ska tillsättas för att se över gymnasieskolans utbud av 

program, en tanke finns att de könsbundna utbildningsvalen ska brytas på ett tidigt stadium. 

Inom högre utbildningsområden ska åtgärder också vidtas så att utbildningar med sned 

könsfördelning ska minska.  

Riktlinjerna för år 2000 under första pelaren syftar till att vuxna och ungdomar som varit 

arbetslösa en längre tid ska hamna i åtgärder, omskolning eller liknande program.34  Under 

dessa riktlinjer framkommer åtgärder som en aktivitetsgaranti för arbetslösa, satsning på 

utbildning för vuxna genom kunskapslyftet, tak för avgift inom förskoleverksamheter och 

utredningar om gymnasieskolan. Riktlinjerna under den andra pelaren syftar till att underlätta 

för företagen i form av att minska omkostnader med mera. Vidare ska medlemsstaterna 

uppmuntra egenföretagande och se till att främja åtgärder för att se till att arbetstillfällen 

                                                
32 http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/recomm_en.htm 
33 Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2000, s. 9.  
34 a. a. s. 11. 
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skapas på lokal nivå och i nya verksamheter. En annan punkt inom den andra pelaren är att 

den totala skattebördan och skatterycket på arbete ska minska. Här finns åtgärder från 

Sveriges sida så som att regeringen investerar i lokala program via kommunerna, att en ny 

myndighet skapas för företagsutveckling och stoppregler för förmånsföretag slopas. 

Riktlinjerna för detta år under den tredje pelaren innebär att arbetsmarknadens parter ska 

förhandla fram och genomföra nya överenskommelser bland annat för att uppnå en jämvikt 

mellan trygghet och flexibilitet. En annan punkt är att anställningskontrakt ska bli mer 

anpassningsbara för att passa in på fler anställningsformer. Åtgärder på denna punkt ligger 

bland annat i att anställningsskyddslagen har anpassats på vissa punkter och att mängden 

arbetsbetingad ohälsa ska utredas. Riktlinjerna under den fjärde pelaren år 2000 innebär att ett 

jämställdhetsperspektiv ska finnas inom alla fyra pelare samt att skillnader mellan kvinnor 

och män på arbetsmarknaden ska minska. Det ska utformas en politik som ska främja detta 

och framförallt ska det drivas en familjevänlig politik. Sverige har vidtagit åtgärder på denna 

punkt i form av förslag om förlängd föräldraförsäkring och att regeringen lyft fram 

jämställdhetsperspektivet i arbetet med regionala tillväxtavtal. 

 

Utifrån de två rekommendationer och riktlinjer som rådet och kommissionen givit Sverige för 

år 2000 så kan man konstatera att den svenska regeringen har lyssnat till dessa och 

implementerat dem i den svenska sysselsättningspolitiken. Då det gäller rekommendationerna 

så kan vi se att Sverige och rådet har gemensamma intressen då åtgärder har gjort som syftar 

till rekommendationerna. Skatten har sänkts för låginkomsttagare genom kompensation för 

egenavgifterna, vilket går i enlighet med första rekommendationen.  I enlighet med P-S-A 

teorin så har Sverige alltså agerat som agent i denna fråga och inte dragit sig undan eller 

misslyckats implementera/tagit hänsyn till denna rekommendation. Likaså när det gäller den 

andra rekommendationen om att bryta könssegregeringen så finns det indikationer för att det 

finns gemensamma intressen från rådets och Sveriges sida då man satt in åtgärder i form av 

att se över utbildningarna för att bryta könssegregeringen tidigt. Dock kan graden av 

implementering här ifrågasättas då en översyn inte nödvändigtvis leder till åtgärder senare. I 

handlingsplanen kan man också läsa att frågan har uppmärksammats under en lång tid men att 

problemen kvarstår.35 Detta kan delvis ses som en brist av den svenska regeringen att de inte 

tidigare satt in kraftfullare tag mot detta problem. Det finns alltså ett gemensamt intresse hos 

rådet och den svenska regeringen i denna aspekt men frågan är till vilken grad då problemen 

                                                
35 Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2000, s. 10. 
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inte åtgärdats tidigare trots att man uppmärksammat dessa. Man kan dock konstatera att 

åtgärder genomförts men är vaga och därför kan man tycka att även mer direkta åtgärder bör 

vidtas för att fullt ut implementera denna rekommendation.  

Rådets betydelse i rollen som övervakare enligt P-S-A modellen med uppgift att få 

medlemsstaterna att implementera förslag har varit lite vacklande i detta fall då det gäller 

rekommendationerna. I och med detta är rådets inflytande här lite från och till då åtgärder 

vidtagits men av varierande grad. 

 

 När det kommer till riktlinjerna för år 2000 har Sverige här agerat utifrån rollen som agent 

och tagit hänsyn till de riktlinjer som kommissionen presenterat.  Under respektive pelare har 

åtgärder vidtagits. Under den första pelaren och dess riktlinjer kan man tyda att ett antal 

åtgärder har införts form av införandet av en aktivitetsgaranti och vidareutbildning för vuxna 

där kunskapslyftet spelar en viktig roll. Pengar till kommunerna för att uppfylla målen inom 

skolans områden har också avsatts.36 Denna typ av åtgärder kan tolkas som att Sveriges 

intresse i rollen som principal, att riktlinjerna efterlevs uppfylls. Detta innebär likaså att 

Sverige uppfyller rollen som agent enligt P-S-A teorin då de vidtar åtgärder som syftar till 

riktlinjerna. Detta kan också tolkas som att kommissionens betydelse i rollen som övervakare, 

vilken tilldelats av medlemsstaterna också uppfylls då de lyckas framtvinga implementering 

av riktlinjerna under denna pelare detta år. Här kan man se att kommissionen haft en 

betydelse och inflytande för Sveriges agerande då implementering av riktlinjerna skett.   

 

Likaså finns det under den andra pelaren åtgärder av de riktlinjer som givits av 

kommissionen. Sverige har agerat i enlighet med riktlinjerna och inte dragit sig undan då 

många av åtgärderna här är direkt riktade för företagandet och då i form av att slopade 

stoppregler för förmånsföretag bland annat har införts. Andra åtgärder som vidtagits är stöd 

till invandrarföretagare och särskilda insatser för kvinnors företagande samt att lagen om 

anställningsskydd ändrats för att anställningstryggheten främjas för distansarbetande. Här kan 

liksom under den första pelaren konstateras att Sverige uppfyller sin roll som agent då de 

vidtar åtgärder mot riktlinjerna. Åtgärderna är relativt direkta och innebär en förändring vilket 

kan tolkas som att kommissionen lyckats fullt ut i rollen som övervakare att framtvinga 

implementering. Sverige uppfyller även här sin roll som principal, då det ligger i principals 

intresse att riktlinjerna implementeras utifrån P-S-A modellen. Även här kan man se att 

                                                
36 Sveriges handlingsplan för sysselsättning 2000, s. 15. 
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kommissionen har haft ett relativt starkt inflytande och betydelse på nationella planet då 

implementering sker med kraftfulla och reella åtgärder.  

 

 Under den tredje pelaren och dess riktlinjer finns det åtgärder som också här syftar till de 

givna riktlinjerna så som att anställningsskyddslagen har anpassats på vissa punkter och att 

ohälsa på arbetsmarknaden ska utredas samt en översyn av behovet av lagstiftning som för att 

stärka skyddet för personlig integritet i arbetslivet.37 Åtgärderna under denna pelare och dess 

riktlinjer är långsiktiga och utredande vilket kan uppfattas som en ovilja eller eventuellt en 

oförmåga från Sveriges sida att ta hänsyn till dessa riktlinjer fullt ut.  Här finns det ett 

tydligare spår av undandragande från Sveriges sida då implementering inte skett till fullo. 

Sveriges roll här som principal och intresset som finns av att förslag efterlevs kan här ses som 

ett problem och att Sverige snarare här troligtvis har tagit fasta på nationella angelägenheter. 

Det kan alltså finnas brist på gemensamt intresse mellan kommissionen och Sverige men det 

kan också finna andra faktorer bakom det svenska agerandet som inte närmare går att 

undersöka.  

 

 Under den fjärde pelaren och dess riktlinjer kan man se att Sverige agerar enligt de riktlinjer 

som har angivits. Åtgärderna som har gjorts från Sveriges sida, att förlänga 

föräldraförsäkringen och att lyfta fram jämställdhetsperspektivet svarar direkt till de riktlinjer 

som kommissionen presenterat. Under denna pelare finns det tydligt gemensamt intresse från 

övervakare och agent enligt P-S-A modellen, då Sverige tydligt har tagit fasta på de riktlinjer 

som angivits för detta år och inte har dragit sig undan på denna punkt. Kommissionen har här 

lyckats framtvinga efterlevnad av riktlinjerna vilket innebär att de uppfyller sin funktion som 

övervakare som medlemsländerna tilldelat dem i deras roll som principal. Här kan det tolkas 

att kommissionen har haft en relativt stor betydelse på det nationella planet då implementering 

av riktlinjerna skett i handlingsplanen för sysselsättning. 

 

Rekommendationer och riktlinjer år 2001: 

År 2001 fick Sverige motta tre rekommendationer av rådet. Den första av dessa går i linje 

med den första rekommendationen för år 2000, att skattetrycket på arbete bör minska och då 

först och främst för låginkomsttagare. Den andra rekommendationen går ut på att politiska 

åtgärder ska vidtas för att ytterligare anpassa stöd- och bidragssystemen så att incitament till 
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att arbeta ska öka. Den sista och tredje rekommendationen syftar till att segregeringen på 

arbetsmarknaden inom olika yrken och sektorer ska ses över som en del av integrationen av 

jämställdhetsperspektivet som lades år1999. De åtgärder som vidtagits för att ta till vara på 

dessa rekommendationer är bland annat utvidgad kompensation för del av pensionsavgiften, 

grön skatteväxling, förändringar i arbetslöshetsförsäkringen fortsatt arbete med att bryta den 

könsuppdelade arbetsmarknaden. Riktlinjerna under den första pelaren för år 2001 går i likhet 

med riktlinjerna för året innan vilket innebar att minska antalet arbetslösa ungdomar och 

minska långtidsarbetslösheten och att bidragssystemen och utbildningssystemen ska göras 

mer sysselsättningsfrämjande.38 Kompetens för livslångt lärande är en annan riktlinje som 

rymmes under den första pelaren samt jobbmatchning och att motverka diskriminering. Här 

har åtgärder tagits i form av arbetsmarknadsutbildning, reform av arbetslöshetsförsäkringen 

och handlingsplan mot rasism. Under den andra pelaren finns riktlinjer som innebär att det ska 

bli lättare att starta och driva företag. Regionala och lokala satsningar nämns också samt 

skattereformer som ska gynna sysselsättningen. Här har åtgärder sats in i form av 

skattelättnader för anställning av utländsk kvalificerad arbetskraft och en tillsatt utredning för 

att förbättra underlaget för skattepolitiken i framtiden.39 Under den tredje pelaren går också 

riktlinjerna i samma linje med tidigare år, detta innebär att här finns riktlinjer som syftar till 

att modernisera arbetsorganisationen och att företagens anpassningsförmåga ska förbättras. 

Åtgärderna här syftar till att en kommitté har tillsats som ska föreslå en reglering för att öka 

arbetstagarens inflytande över arbetstidens förläggning. Under den fjärde pelaren innebär 

riktlinjerna att jämställdhetsperspektivet ska integreras och att klyftor mellan könen ska 

minskas och i likhet med året innan så ska också en familjevänlig politik drivas. Här finns 

åtgärder i tankarna som bland annat skärpning av jämställdhetslagen och en utbyggnad av 

förskolan under de närmaste åren. 

 

De rekommendationer som rådet givit Sverige för år 2001 var tre stycken vilka Sverige har 

vidtagit åtgärder mot. Här finns ett tydligt åtagande i rådets roll som agent i enlighet med P- A 

teorin då de agerat som principals önskar då de delegerat denna uppgift att forma 

rekommendationer som genomförts av rådet. En av de åtgärder som vidtagits från den 

svenska regeringens sida är utvidgad kompensation för motsvarande hälften av den allmänna 

pensionsavgiften. Här finns det tydliga drag av kontinuitet från året innan och en vilja från 

Sverige att vidare implementera denna rekommendation och agera i riktlinje med rådets 
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intentioner, detta innebär enligt P-S-A teorin att Sverige agerat som agent och att rådets 

övervakande funktion haft effekt. Dock kan rådets roll enligt P-A teorin diskuteras då man 

kan ifrågasätta det gemensamma intresset mellan rådet och Sverige då den första av 

rekommendationerna går igen från året innan. Det kan tolkas som ett undandragande från 

rådets sida i rollen som agent men kan också tolkas som att funktionen som övervakare enligt 

P-S-A modellen uppfylls då Sverige dragit sig undan genom att tidigare inte tillräckligt svarat 

på denna rekommendation fullt ut tidigare. Det framgår tydligt att det finns en gemensam vilja 

där Sverige uppfyller sin roll som agent men även sitt intresse som principal uppfylls i form 

av efterlevnad av förslag sker enligt P-S-A teorin. När det gäller den andra 

rekommendationen att öka incitamenten för att arbeta så kan man i handlingsplanen för år 

2001 tyda ett fortsatt arbete med aktivitetsgarantin som infördes år 2000 samt att 

arbetslöshetsförsäkringen förändrats och trätt i kraft februari år 2001.40 Lika så kan man under 

den tredje rekommendationen se en kontinuitet i fortsatt arbete med att motverka en 

könsuppdelad arbetsmarknad där man betonar som tidigare att mönstret måste brytas i tidigare 

åldrar. Sveriges intressen för att implementera rekommendationerna från rådet har besvarats, 

men det finns en stark kontinuitet i åtgärderna från tidigare år. Några större nya åtgärder 

nämns inte vilket kan tolkas som en ovilja att ytterligare ta strid i dessa frågor eller ett sätt att 

skydda det nationella beslutsfattandet. Man kan också tolka utifrån detta att rådets roll som 

övervakare delvis här brister i och med att ytterligare åtgärder inte vidtagits från Sveriges 

sida.  

 

Sveriges agerande utifrån riktlinjerna för 2001 under den första pelaren syftar mycket tillbaka 

till de åtgärder som Sverige har gjort i och med rekommendationerna för år 2001 och 

riktlinjerna för år 2000. Det nämns bland annat i handlingsplanen att reglerna för 

arbetslöshetsförsäkringen ändrats för att öka incitamenten för arbete vilket ligger i linje med 

den andra rekommendationen för samma år. Nya initiativ har också tagits så som förbättrad 

möjlighet till utbildning i högre ålder, samt att ett nytt studiestöd införs under år 2001 för 

vuxna studerande.41 Här kan konstateras liksom året innan under första pelaren att Sverige till 

stor del har tagit hänsyn till riktlinjerna och att kommissionen har en betydelse för det svenska 

agerandet i dessa frågor. Sverige har agerat med relativt direkta åtgärder och inte enbart satsat 

på långsiktiga alternativ. Sveriges roll som agent och kommissionens framtvingande funktion 

i enlighet med P-S-A modellen syns tydligt här då Sveriges intressen här går i samma riktning 
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med kommissionens och inga större misslyckanden av implementering konstateras. Här går 

också att visa det inte förekommer någon intressekonflikt mellan aktörerna i deras roller då 

implementering sker på ett tillfredställande sätt.   

 

Under den andra pelaren år 2001 och dess riktlinjer har det vidtagits åtgärder i form av att 

regeringen tillsatt en utredare som ska se över patent och registreringsverkets effektivitet 

gällande regelverket i vissa frågor. Vissa regler om skattelättnader som nämnts ovan för 

utländsk kvalificerad arbetskraft har införts under år 2001. Det Svenska agerandet här går 

delvis i linje med kommissionens riktlinjer men kan också uppfattas som vagt då åtgärder i 

form av en tillsatt utredare inte nödvändigtvis får någon effekt. Detta kan ses som att 

kommissionen brister lite i sin framtvingande funktion som övervakare och att Sverige inte 

helt uppfyller den funktion som de får i rollen som principal, att se till att kommissionen 

fullgör sin genomdrivande roll i enlighet med P-S-A modellen. Då vissa av åtgärderna är vaga 

och utredande kan det ses som ett sätt för Sverige att dra sig undan i rollen som agent, då det 

eventuellt kan ligga intressekonflikt eller andra faktorer bakom undandragandet.    

 

Den tredje pelaren och riktlinjerna som ligger där under påminner om dem som presenterats 

för år 2000. I fråga om modernisering av arbetsorganisationen har den svenska regeringen 

tillsatt en kommitté som ska se över arbetstidslagen och semesterlagen. En annan åtgärd var 

vidare att anställningsskyddslagens turordningsregler ändrats. Detta kan ses som en kraftfull 

åtgärd från den svenska regeringens håll, då det skett en åtgärd som innebär reell förändring. 

Dock kan man se att det finns skilda grader av hänsynstagande till de olika riktlinjerna. På en 

punkt finns det en direkt implementering i form av tydligt åtagande från Sveriges sida som 

agent där kommissionens uppgift att framtvinga implementering till fullo är lyckad. Det kan 

finnas frågetecken kring huruvida tillsättandet av en kommitté för utredning kan tolkas som 

en till fullo implementerad åtgärd. Ett visst mått av hänsynstagande har skett men det kan 

delvis tolkas som ett visst undandragande från Sveriges sida som agent i enlighet med P-S-A 

modellen där skilda preferenser kan ligga till grund. Likaså har kommissionens framtvingande 

uppgift här delvis brustit. Kommissionens har ändå haft en viss betydelse på den nationella 

sysselsättningspolitiken då det ändå funnits en viss implementering av riktlinjerna.   
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Den fjärde pelaren och dess riktlinjer som syftar till integration av jämställdhetsperspektiv har 

den svenska regeringen agerat mot med att vidta åtgärder så som utbyggnad av förskolan fram 

till år 2003 samt att jämställdhetslagen ska skärpas till.42 Detta kommer bland annat att 

innebära att alla barn år 2003 ska erbjudas plats i allmän förskola samt att omvänd bevisbörda 

införs vilket syftar till att det är arbetsgivaren som ska visa att diskriminering inte förekommit 

och inte tvärtom. Enligt P-S-A modellen kan det tyda på att det finns ett gemensamt intresse 

hos den svenska regeringen och kommissionen i och med att åtgärderna har varit relativt 

direkta där det tydligt funnits ett slutmål i tankarna. Den svenska regeringens intresse som 

både principal och agent utifrån P-S-A modellen görs tydligt här i och med efterlevnad av 

förslag och då det inte skett någon form av direkt misslyckad implementering. Det kan även 

konstateras att kommissionen har haft en betydelse för Sveriges agerande då implementering 

av riktlinjerna skett. Dock kan man fråga sig till vilken utsträckning åtgärder skett ändå, då 

det inte nödvändigtvis varit riktlinjerna från kommissionen som varit den bakomliggande 

kraften trots att det finns goda skäl att tro detta. Det finns ju en möjlighet att åtgärder vidtagits 

ändå på grund av andra faktorer.   

 

 

Rekommendationer och riktlinjer år 2002: 

Även år 2002 gav rådet tre rekommendationer till Sverige. Den första av dessa är lika som 

tidigare år att minska skattetrycket på arbete och då med tyngdpunkt på låginkomsttagare 

samt att reformera skatte- och bidragssystemen för att förbättra incitamenten att arbeta. Den 

andra rekommendationen detta år syftade till att obalansen mellan män och kvinnor inom 

olika yrken och sektorer ska fortsätta att ses över. Den tredje och sista rekommendationen av 

rådet gick ut på att arbetsmarknadsåtgärdernas effektivitet ska fastläggas framför allt när det 

kommer till långtidsarbetslöshet och i detta avseende särskilt uppmärksamma etniska 

minoriteters och migrerande arbetstagares behov. Några åtgärder som vidtagit utifrån dessa 

rekommendationer är vidare kompensation av pensionsavgiften, AMS har fått ökade resurser 

för att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden samt ökade resurser till kvinnors 

företagande.  Vidare kan man i handlingsplanen för 2002 läsa att en utvärdering av insatserna 

för integration av invandrare på arbetsmarknaden ska genomföras. 

När det gäller riktlinjerna för detta år så bygger de på de tidigare års riktlinjerna med några 

nya punkter under de olika pelarna. En av de nya punkterna innebär bland annat att e-lärandet 
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ska utvecklas vilket syftar att regeringen anser att IT är ett prioriterat område där alla skolor 

ska ha tillgång till Internet.43 I likhet med tidigare år under den första pelaren ska 

arbetslösheten bekämpas och motverka långtidsarbetslöshet samt att utveckla kompetens för 

en nyare arbetsmarknad. Andra riktlinjer är att e-lärandet ska utvecklas och att diskriminering 

ska motverkas genom möjligheter till sysselsättning. Åtgärder för riktlinjerna under den första 

pelaren finns i form av pengar till kommunerna för utvecklandet av infrastrukturen, ett 

nationellt centrum för information och yrkesutbildning har inrättats och att distansutbildningar 

som är IT-stödda samordnas i ett nätuniversitet samt ett fortsatt prioriterat arbete med 

långtidssjukskrivna. Andra initiativ till riktlinjerna är beslut om en ny lag för lika behandling 

av studenter, en utredare har tillsats för översyn av mottagande och introduktion för flyktingar 

ur ett helhetsperspektiv samt att AMS har fått pengar för att motverka diskriminering i olika 

program. Under den andra pelaren så finns åter inslag av att göra det lättare att starta och 

driva företag, nya sysselsättningsmöjligheter inom tjänstesektorn och kunskapssamhället samt 

att sysselsättningen ska stimuleras regionalt och lokalt. Initiativ från den svenska regeringen 

utifrån dessa riktlinjer är bland annat att pengar avsatts för ett program om entreprenörskap, 

ökad tid i form av fram flyttat datum för deklarationen för företag och förlängning av 

tillväxtavtalen. Ytterligare initiativ nämns så som inrättandet av en delegation för regional 

samverkan för högre utbildning.44  Att utveckla företagens och de anställdas 

anpassningsförmåga samt att modernisera arbetsorganisationen finner man under den tredje 

pelaren. Här har initiativ tagits från den svenska regeringen i form av förslag av lag mot 

diskriminering i arbetslivet, förslag till ratificering av ILO-konventionen om deltids arbete 

samt att pengar avsatts för aktiviteter i syfte att minska deltidsarbetslösheten. Under den 

fjärde pelaren ligger liksom tidigare år punkter som att klyftan mellan könen ska minska samt 

att familj och arbete ska kunna kombineras där åtgärder som lag för lika behandling av 

studenter trädde i kraft år 2002, projekt där JämO ska minska lönegapet mellan män och 

kvinnor startade detta år samt avsatta medel till att utbilda kvalificerad personal inom 

jämställdhetsområdet. 45  

 

År 2002 fick Sverige tre rekommendationer av rådet. Mot dessa har den svenska regeringen 

vidtagit åtgärder. Den första av dessa rekommendationer syftar till att minska skattetrycket på 

arbete, då särskilt för låginkomsttagare samt att reformera skatte- och bidragssystemen för att 
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förbättra incitamenten att arbeta. Här har rådet tagit initiativ att slå ihop två av 

rekommendationerna från året innan. Detta kan ses enligt P-A teorin att de uppfyller sin roll 

som agent då de tydligt vidtar åtgärder och efterlever den uppgift de blivit tilldelad. Dock kan 

man också hävda att det kan ses som ett undandragande i form av gradvis tillbakagång då 

samma rekommendationer återkommer år efter år. Utifrån rekommendationerna har den 

svenska regeringen vidtagit åtgärder som syftar till relativt direkta insatser. Detta kan tolkas 

som att det finns starka gemensamma intressen hos den svenska regeringen och rådet då inget 

undandragande skett i form av helt misslyckad implementering vilket också enligt P-S-A 

modellen innebär rådets framtvingande funktion efterlevs men också att denna funktion går i 

rätt riktning. Detta visar också på att Sverige som medlemsstat och dess roll som principal 

lyckas forma incitament som får rådet i rollen som agent att agera i Sveriges intressen i 

enlighet med P-A modellen.  

 

Under den första pelaren och dess riktlinjer som bland annat syftade till att bekämpa 

arbetslöshet i olika former och att e-lärandet ska utvecklas kan man se att den svenska 

regeringens agerande går i samma intresse med kommissionens beslut om riktlinjerna då det 

nämns i handlingsplanen för sysselsättning att arbetet med långtidssjukskrivna prioriteras. Att 

den svenska regeringen också vidtar andra åtgärder så som införandet av lag, beslut om 

pengar till kommunerna och samordning av distansutbildningar i ett nätuniversitet vilka syftar 

till direkta åtgärder kan tyda på en stark vilja att agera i enlighet med kommissionen och dess 

intressen. Dock vill jag hävda att kan man finna en tveksamhet till att fullt ut ta hänsyn till 

riktlinjerna och följa dessa strikt med direkta åtgärder då bland annat kommittéer och utredare 

tillsats för diverse uppdrag och utredningar. Enligt P-S-A modellen kan detta tyda på att 

Sverige i rollen som agent drar sig undan då det kan finnas en viss form av intressekonflikt 

mellan kommissionens riktlinjer och Sveriges egna intressen, men det kan även tolkas som ett 

sätt att skydda Sveriges självständighet och beslutsfattande. Kommissionens betydelse i rollen 

som övervakare med uppgift att framtvinga implementering kan här konstateras vara lite 

vacklande då det finns vissa drag av misslyckad implementering.   

 

 När det kommer till den andra pelaren och dess riktlinjer så kan man även här konstatera att 

Sverige har agerat med relativt direkta åtgärder då pengar avsatts för ett program om 

entreprenörskap och att det beslutats om framflyttat datum för deklarationen för företag. Detta 

enligt P-S-A modellen tyder på att Sverige tar en roll som agent då de efterlever riktlinjerna 

som kommissionen lagt men också att deras intresse som principal att förslag efterlevs 
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uppfylls. Man kan också se att kommissionen tar en roll som agent enligt P-A modellen och 

som övervakare enligt P-S-A modellen då de lyckas framtvinga implementering men också 

svarar till principals intresse i och med att det inte sker någon undandragning från Sveriges 

sida. Här kan man se att det finns ett gemensamt intresse från Sveriges sida och 

kommissionen. Man kan dock tänka sig att implementeringen inte enbart skett på grund av 

kommissionens riktlinjer utan att den hade skett ändå, och då på grund av andra anledningar 

så som inrikespolitiska prioriteringar eller påtryckningar inom landet. Detta kan dock vara 

svårt att fastställa.   

 

Sverige har utifrån riktlinjerna under den tredje pelaren delvis agerat enligt P-S-A modellen 

som agent då riktlinjerna som kommissionen ger till viss del efterlevs. Detta kan ses genom 

att åtgärder har vidtagits så som förslag av lag mot diskriminering i arbetslivet, förslag till 

ratificering av ILO-konventionen om deltidsarbete och att pengar avsatts för att motverka 

deltidsarbetslösheten. Åtgärderna som gjorts i form av förslag av lag mm. som inte 

nödvändigtvis leder till en reell förändring kan ses vaga och avvaktande. Detta kan tolkas som 

en brist från Sveriges sida i deras roll som principal, att se till att kommissionens intressen går 

i linje med medlemsländernas intressen här har brustit och att kommissionen på denna punkt 

har fattat egna beslut. Kommissionen uppfyller dock ändå delvis sin roll som övervakare, att 

framtvinga implementering då åtgärder ändå skett mot riktlinjerna.  

 

Utifrån de riktlinjer som kommissionen tilldelat under den fjärde pelaren år 2002 vilka bland 

annat innebar att minska klyftan mellan könen och att en kombination av familj och arbete ska 

vara möjligt har den svenska regeringen agerat med ganska kraftfulla tag och tagit riktlinjerna 

i beaktande av utformningen av politiken då medel direkt tillsatts för projekt av olika slag och 

att grundnivån för föräldraförsäkringen höjts.46  Kommissionen kan här enligt P-S-A 

modellen konstateras uppfylla sin roll som övervakare då de framtvingat en korrekt 

implementering av riktlinjerna utan några större undandraganden från den svenska 

regeringens sida. Som tidigare konstaterats kan Sveriges agerande enligt P-S-A modellen att 

ta rollen som agent då implementering eller hänsynstagande av riktlinjerna skett. Man kan 

utifrån de rekommendationer och riktlinjer för detta år se en kontinuitet i Sveriges agerande 

där graden av hänsynstagande och implementering har varit lite varierande.  
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Rekommendationer och riktlinjer år 2003: 

Sverige fick år 2003 tre rekommendationer av rådet där den första syftar till att 

arbetskraftutbudet ska upprätthållas på lång sikt detta genom att utnyttja alla potentiella källor 

till arbetskraft, särskilt genom ett ökat deltagande bland invandrare. En annan 

rekommendation som gavs var att antalet långtidssjukskrivna personer skulle minska genom 

att förbättra arbetsförhållandena och anpassa lagstiftningen för att främja en effektiv 

återintegrering på arbetsmarknaden. 

Den tredje rekommendationen som gavs var att skatte- och bidragsystemen skulle fortsätta att 

reformeras i syfte att öka incitamenten att arbeta, särskilt för grupper för vilka samspelet 

mellan skatter och bidrag har de mest negativa effekterna på utbudet av arbetskraft, och 

fullfölja reformerna av skatterna på arbetsinkomst. De åtgärder som den svenska regeringen 

tagit mot dessa rekommendationer är bland annat att tillsätta en kommitté som ska se över 

regelverket som styr möjligheterna till arbetskraftinvandring samt att en utredning har tillsats 

för att kartlägga den grupp av unga som varken arbetar eller studerar. Vidare åtgärder som 

tagits är en reform där arbetslösa ska få ersättning från sjukförsäkringen motsvarande det som 

de erhåller av arbetslöshetsersättningen och att se över möjlighet till förändring av regler för 

pensioner, skatter och socialbidrag.     

År 2003 så bestämde rådet att sysselsättningsriktlinjerna skulle vara tio stycken, vilka var 

särskilda riktlinjer och att ett antal kvantitativa mål skulle understödja dessa riktlinjer. Detta 

skiljer sig från tidigare utformning av riktlinjerna. Dessa tio riktlinjer går i likhet med tidigare 

års riktlinjer under respektive pelare så som skapande av nya arbetstillfällen och 

företagaranda, främjandet av integration och motverka diskriminering, ta itu med regionala 

skillnader i sysselsättning, jämställdhet och främja humankapitalet och livslångt lärande. 

Några ytterligare riktlinjer är drivkrafter som gör arbete till ett attraktivt val och aktiva och 

förebyggande arbetsmarknadsåtgärder. Det finns dock också några nya riktlinjer. Något som 

tidigare inte nämnts är att omvandla odeklarerat arbete till reguljär sysselsättning men också 

att man börjat tala om humankapital. Åtgärder som nämns för skapandet av nya 

arbetstillfällen och företagaranda som går under den andra pelaren är att regeringen bland 

annat utökar möjligheter för elektronisk registrering av enskild firma till att även gälla 

handelsbolag och aktiebolag.47 Åtgärder har också tagits för främjandet av humankapitalet 

och det livslånga lärandet så som avsatta medel till skola och fritidshem för att öka 

personaltätheten och tillsättning av en utredning i syfte att öka ungdomars tillträde till 
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utbildning efter gymnasiet. Ytterligare åtgärder som vidtagits från den svenska regeringens 

sida angående riktlinjerna som kan kopplas till den fjärde och första pelaren så som 

jämställdhet och främjandet av integration och motverka diskriminering på arbetsmarknaden 

är att en utredare tillsats som ska utreda de könsbundna studie- och yrkesvalen, pengar till 

insatser som minskar deltidsarbetslösheten och att en kommitté har tillsatts som har till 

uppdrag att överväga en gemensam lagstiftning mot diskriminering. Vidare finns andra 

åtgärder där utredare på uppdrag ska utreda mottagandet av invandrare och system med 

hjälpmedel på arbetsplatser. Den svenska regeringen har vidare tagit åtgärder för riktlinjerna 

som syftar till incitament att arbeta och omvandling av odeklarerat arbete till reguljär 

sysselsättning.48 Dessa åtgärder syftar till att en myndighet inrättas som ska kontrollera 

arbetslöshetsförsäkringen samt fortsatt arbete för att minska marginaleffekterna för 

småbarnsföräldrar. Den svenska regeringen kom vidare med åtgärder i form av förslag mot 

skattefusk inom olika branscher. 

 

Detta år kan man utifrån de ovan nämnda rekommendationerna se att rådet har tagit nya 

initiativ till att vidareutveckla rekommendationerna från tidigare år samt att de tagit nytt 

initiativ från 2002 genom rekommendationen som syftar till upprätthållandet av arbetskraft. 

Enligt P-A modellen kan detta agerande från rådets sida, att komma med nya initiativ ses som 

ett uppfyllande av funktionen som agent då de inte bara blint agerar som tidigare utan faktiskt 

uppfyller den uppgift medlemsländerna tilldelat dem. Sveriges agerande utifrån detta kan 

tolkas på varierande sätt men man kan tydligt se att det finns ett blandat hänsynstagande från 

den svenska regeringens sida. Jag skulle vilja påstå att Sverige har agerat försiktigt och inte 

tagit särskilt många direkta åtgärder utifrån rekommendationerna då bland annat en kommitté 

som ska se över möjligheterna till arbetskraftinvandring tillsats. Detta kan enligt P-S-A 

modellen tolkas som ett visst undandragande från Sveriges sida som agent då graden av 

implementering kan diskuteras då man kan tycka att starkare åtgärder skulle kunna göras än 

att tillsätta utredningar och kommittéer för vissa av rekommendationerna. Detta innebär också 

vidare att rådet delvis har misslyckats framtvinga implementering men inte helt vilket också 

innebär att enligt P-S-A modellen att de inte fullt ut har lyckats i rollen som övervakare att 

framtvinga samtycke till de intressen som principals har. Man kan också tänka sig att den 

svenska regeringens försiktighet till implementering ligger i skyddandet av de nationella 

intressena och skyddandet av Sveriges självständighet. 

                                                
48 Sveriges Handlingsplan för sysselsättning 2003, s. 64.  
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När det kommer till åtgärderna som den svenska regeringen vidtagit mot bakgrund av de 

riktlinjer som kommissionen lagt för år 2003 så kan man se att hänsynstagandet varierar 

mellan de olika pelarna. Utifrån riktlinjer som går under den första pelaren, som syftar till 

åtgärder för arbetslösa kan man se att det vidtagits direkta åtgärder så som att och att en ny 

myndighet för att kontrollera arbetslöshetsförsäkringen inrättats. Detta kan utifrån P-S-A 

modellen tolkas som att det inte skett något större undandragande från den svenska 

regeringens sida vilket också indikerar på att kommissionens framtvingade funktion här har 

haft effekt. Sverige uppfyller utifrån åtgärderna sin funktion som agent då de tar hänsyn till 

riktlinjerna och vidtar åtgärder som ger effekt. I och med de direkta åtgärderna så uppfyller 

Sverige även sin roll som principal då det ligger i deras intresse att implementering av 

riktlinjerna sker. Det kan även här konstateras att kommissionen får en betydelse för den 

nationella sysselsättningspolitiken i rollen som övervakare då implementerig av riktlinjerna 

skett. 

 

Likaså när det gäller riktlinjer som syftar till utvecklandet av företagaranda som kan kopplas 

till den andra pelaren kan det liksom år 2002 konstateras att relativt direkta åtgärder har 

gjorts. Detta år har åtgärder vidtagits som har en direkt verkan, bland annat i form av 

möjlighet till elektronisk registrering för handelsbolag och aktiebolag. Enligt P-A modellen 

kan detta visa på liksom för riktlinjer under den första pelaren att kommissionen agerat i 

enlighet med Sveriges intressen då de inte dragit sig undan, men kommissionen har också 

agerat utifrån rollen som övervakare då de framtvingat implementering av riktlinjerna i 

enlighet med P-S-A teorin. Utifrån detta kan det konstateras att kommissionen har haft ett 

relativt stort inflytande och betydelse för Sveriges agerande under denna pelare. Dock kan 

man ifrågasätta om det verkligen beror på kommission att implementering skett. Man kan 

även föreställa sig att det har förekommit påtryckningar från övriga medlemsländer vilket 

medfört att Sverige agerat enligt riktlinjerna men det blir svårt att bevisa.      

 

Dock finner man inte lika direkta åtgärder för riktlinjer som sorteras under den tredje pelaren 

där åtgärder har tagits mot främjandet av rörligheten på arbetsmarknaden genom översyn av 

bland annat regelsystem för ledighet. Detta kan tolkas som att ett visst undandragande skett 

från Sveriges sida då det inte vidtagits några direkta åtgärder som syftar till en större 

förändring eller en större vilja till förändring. Här kan man tänka sig att det har funnits andra 

intressen som varit starkare, så som till exempel inrikespolitiska prioriteringar. Sverige har 

här delvis dragit sig undan och uppfyller inte fullt ut det intresse som de har i rollen som 
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principal, att riktlinjer efterlevs. Det kan också konstateras att kommissionen inte lyckats till 

fullo i sin roll som övervakare enligt P-S-A modellen genom att framtvinga implementering 

av riktlinjerna under denna pelare. Kommissionens betydelse här på det nationella planet har 

här till större delen uteblivit och något större inflytande har de inte haft för Sveriges agerande.  

 

När det gäller de åtgärder för de riktlinjer som bland annat jämställdhet som kan kopplas till 

den fjärde pelaren så kan man konstatera att år 2004 var ett mörkt år även här då åtgärder utan 

direkt effekt vidtagits. Detta år skiljer sig Sveriges agerande åt under den fjärde pelaren från 

tidigare år då de till stor del tog hänsyn till riktlinjerna. För detta år kan bland annat nämnas 

att en utredare tillsats som ska utreda de könsbundna studie- och yrkesvalen, vilket jag inte 

anser vara en direkt och kraftfull åtgärd. Dock finns det en gnutta hopp här då det nämns att 

medel avsats för att minska deltidarbetslösheten. Utifrån dessa åtgärder kan det tyckas att den 

svenska regeringen inte har lagt särskild stor vikt vid de riktlinjer som faller under den fjärde 

pelaren. Enligt P-S-A modellen kan detta ses som ett misslyckade från kommissionens sida att 

med uppgift som övervakare av principals intressen, se till att korrekt implementering sker 

och att Sverige, i rollen som agenter efterlever de intressen som principals har, delvis har 

misslyckats. Detta kan vidare tydas, enligt P-S-A modellen, att det kan finnas brister i 

gemensamt intresse hos den svenska regeringen och hos kommissionen. Detta kan då visa sig 

i form av att implementeringen av beslut inte efterföljs fullt ut.  

 

Rekommendationer och riktlinjer år 2004: 

 Då Sverige jämfört med många andra EU länder har en relativt hög sysselsättning även bland 

kvinnorna och därmed redan uppfyller de gemensamma mål som finns för sysselsättningen så 

har ministerrådet givit Sverige fem rekommendationer för år 2004. 

Den första av dessa syftar till att tillväxten för små och medelstora företag ska gynnas, särskilt 

genom att lätta på de administrativa bördorna. Den andra rekommendationen gick ut på att 

antalet långtidssjukskrivna ska minskas genom arbetsinriktade lösningar och att förbättra 

arbetsvillkoren. Den tredje rekommendationen som kommissionen gav var att skatte- och 

bidragssystemet skulle fortsätta att reformeras för att öka drivkraften för folket att arbeta. Den 

fjärde av rekommendationerna var att resultaten av de insatser som gjorts för att invandrare 

ska ta sig in på arbetsmarknaden skulle följas upp. Den femte och sista rekommendationen 

syftade till att antalet ungdomar som lämnar skolan i förtid ska minskas och att möjligheterna 

till utbildning för personer med kort utbildning och personer som står utanför 

arbetsmarknaden ska förbättras. Det nämns också att flaskhalsar på arbetsmarknaden, såsom 
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brist på arbetskraft, måste motverkas. Åtgärder som vidtagits för att uppfylla 

rekommendationerna är uppdrag till högskoleverket att se över godkännande av utländsk 

utbildning, reformering av regler så skatten sänks för småföretagare, ekonomisk förstärkning 

till försäkringskassorna och utredning om företagshälsovården samt att ombudsmannen mot 

etnisk diskriminering får utökade resurser 2005. 

Riktlinjerna för år 2004 var tio stycken och följer i enlighet med riktlinjerna för år 2003 

innehållsmässigt.  

Riktlinjer som går under den första pelaren är liksom år 2003 och tidigare år är förebyggande 

åtgärder för att minska antalet arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden samt att öka 

utbudet av arbetskraft. Här har initiativ till åtgärder tagits i form av ytterligare medel till 

aktiva åtgärder samt att regeringen föreslagit att kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar för 

att se hur personer under 20 år sysselsätter sig.49 Riktlinjer som rymmes under den andra 

pelaren är skapande av företagaranda och nya arbetstillfällen. Här har åtgärder vidtagits i form 

av slopad arvs och gåvoskatt vilket ska lätta generationsskifte i småföretag samt att skolverket 

har fått i uppdrag att revidera gymnasieskolans program.50 Riktlinjer som nämns, vilka 

rymmes under den tredje pelaren är tanken att man ska utveckla humankapitalet, 

kompetensutveckling och främjandet av anpassbarhet på arbetsmarknaden. Regeringen har 

här agerat med initiativ som medel till ökad personal i förskolan och att en utredning tillsats 

för att se över reglerna för avdrag vid dubbel bosättning. Dessutom har en kommitté tillsats 

för att ta fram regler för vidgad arbetskraftinvandring.51 Riktlinjerna för år 2004 som kan 

inordnas under den fjärde pelaren syftar till att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden. 

Under denna riktlinje nämns punkter som att arbete och familjeliv ska gå att förena och att 

jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla politikområden. Åtgärder som den svenska 

regeringen vidtagit mot jämställdheten detta år är bland annat att en ny lag trädde i kraft år 

2004 där alla företag med minst tio anställda måste redovisa könsfördelningen i 

ledningsgrupp och styrelse. Man har även tillsatt en utredning för att se över 

föräldraförsäkringen.  

 

Rådet gav Sverige fem rekommendationer för år 2004 vilket kan tolkas som ett nytt initiativ 

tagande från dess sida. Här kan man peka på rådets roll som agent i enlighet med P-A teorin, 

att de uppfyller sin uppgift i och med att de tar initiativ till nya och fler rekommendationer. 

                                                
49 Sveriges Handlingsplan för sysselsättning, 2004. s. 18. 
50 a. a. s. 26. 
51a. a. s. 34. 
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Rekommendationerna går dock även detta år i linje med tidigare års rekommendationer så 

som att antalet långtidssjukskrivna ska minskas vilket rådet också rekommenderade år 2003. 

Åtgärderna som vidtagits mot rekommendationerna visar på lite olika grad av hänsynstagande 

från den svenska regeringens sida. Åtgärder har genomförts i och med rekommendationerna 

men jag vill hävda att graden av implementering av dessa åtgärder skiljer sig även detta år då 

utredningar inte nödvändigtvis leder till en direkt åtgärd. Detta kan enligt P-S-A teorin tolkas 

som att den svenska regeringen delvis drar sig undan i implementeringstadiet på vissa 

punkter. Dock så har den svenska regeringen också agerat med en rad direkta åtgärder vilka 

leder till faktisk förändring så som reformering av regler så skatten sänks för småföretagare 

och att försäkringskassorna får ekonomisk förstärkning. Enligt P-S-A teorin kan man tolka 

detta som att rådet fyller sin framtvingade funktion som de blivit tilldelade av 

medlemsländerna. Att den svenska regeringen nästan fullt ut implementerade 

rekommendationerna kan vidare också tolkas som att rådets intressen går i samma riktning 

som den svenska regeringens då det inte tycks finnas någon större meningsskiljaktighet i och 

med rekommendationerna. Det går även att konstatera att rådet har haft en betydelse för den 

nationella sysselsättningspolitiken då hänsyns tagande av rekommendationerna har skett 

relativt väl.  

Detta år var liksom år 2003 lite skiljt från de tidigare åren då kommissionen beslutade om tio 

särskilda riktlinjer med ett antal kvantitativa mål där under.  

 

Utifrån de riktlinjer som går i linje med tidigare års riktlinjer under den första pelaren så har 

den svenska regeringen även här agerat med varierande vilja att fullt ut ta hänsyn till 

riktlinjerna. När det gäller att motverka arbetslösheten så kan man ändå se en vilja från den 

svenska regeringens håll att ta direkta initiativ så som avsatta medel till aktiva åtgärder samt 

att regeringen föreslagit att kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar för att se hur personer 

under 20 år sysselsätter sig. Här kan tydas att regeringen agerat som agent i och med P-S-A 

modellen och tagit hänsyn till de riktlinjer som kommissionen fastlagt. Kommissionen har här 

uppfyllt sin framtvingande funktion som de blivit tilldelade av medlemsstaterna. Det går även 

här att peka på Sveriges roll som principal, då deras intresse också ligger i att förslag 

efterföljs. Detta visar vidare också på att det faktiska samarbetet som finns här och 

kommissionen inflytande då det inte finns några tydliga indikationer av konflikt gällande 

intressen mellan de funktioner som kommissionen och Sverige fyller. Det går här tydligt att se 

kommissionens betydelse i rollen som övervakare enligt P-S-A modellen då de lyckats 

framtvinga implementering av riktlinjerna. 



 34

 

När det gäller riktlinjerna under den andra pelaren vilka syftar till skapandet av företagaranda 

och skapandet av nya arbetstillfällen så har direkta och relativt kraftfulla åtgärder vidtagits. 

Det som nämns är bland annat slopad arvs och gåvoskatt som ska lätta generationsskifte i 

småföretag vilket kan ses som en åtgärd som har en direkt effekt samt att gymnasieskolans 

program skulle revideras vilket också kan ses som en direkt åtgärd. Detta tyder på att det finns 

ett gemensamt intresse hos den svenska regeringen och kommissionen. Enligt P-S-A 

modellen så lyckas kommissionen att framtvinga implementering vilket innebär att deras 

funktion som övervakare uppfylls och att de får en betydelse för den nationella 

sysselsättningspolitiken. Sverige uppfyller rollen som agent och principal då implementering 

sker till fullo, då det ligger i deras intresse i rollen som principal. Dock kan det diskuteras 

huruvida åtgärder för dessa frågor hade skett ändå utan riktlinjerna då det kan ligga andra 

faktorer än riktlinjerna från kommissionen till grund för dessa åtgärder.  

 

Utifrån de riktlinjer som går under den tredje pelaren, kompetensutveckling och främjandet av 

anpassbarhet på arbetsmarknaden och dess åtgärder kan man tycka att den svenska regeringen 

har agerat lite vagt. Man kan konstatera att en viss undandragning skett från Sveriges sida i 

och med att åtgärderna inte nödvändigtvis kommer leda till någon märkbar förändring då 

dessa syftar till utredning och översyn av till exempel reglerna för avdrag vid dubbel 

bosättning. Dock har den svenska regeringen också svarat med en mer direkt åtgärd så som 

ökade medel till förskolan vilket kan tolkas som att det ändå finns ett visst intresse att följa de 

riktlinjer som presenterats. Utifrån P-S-A modellen kan man visa på att Sveriges agerande tar 

lite olika riktningar. Å ena sidan finns det här ett undandragande men å andra sidan finns det 

en vilja till att följa de förslag som kommissionen lagt. Man kan tolka det som att Sverige inte 

fullt ut implementerar och efterlever de riktlinjer som finns under denna pelare. Detta kan 

tolkas som en viss form av undandragande från Sverige i rollen som agent. Här kan man även 

se att kommissionen som i sin roll som övervakare inte fullt ut lyckas uppfylla sin 

framtvingande funktion som de blivit tilldelade av medlemsländerna i rollen som principals. 

Därmed så uppfylls inte heller principals intresse helt då det riktlinjerna inte efterföljs helt och 

hållet från agenternas sida. Kommissionens inflytande på den svenska sysselsättningspolitiken 

har under denna pelare varierat.   

 

När det gäller de riktlinjerna som syftar till jämställdhet och möjlighet att förena familjeliv 

och arbete som går under den fjärde pelaren så finns det även här olika hänsynstagande från 
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Sveriges sida. Åtgärderna är både direkta med en tydlig verkan, så som att företagen måste 

redovisa könsfördelningen i ledningsgrupp och styrelse, och indirekta så som en tillsatt 

utredning för översyn av föräldraförsäkringen. Detta kan tolkas som att den svenska 

regeringens intressen inte helt och hållet går i linje med de riktlinjer som kommissionen lagt. 

Utifrån P-S-A modellen kan detta ses som ett visst undandragande från Sveriges sida i form 

av delvis misslyckad implementering. Utifrån detta uppfyller inte heller Sverige rollen som 

agent fullt ut. Kommissionens uppgift i rollen som övervakare att framtvinga implementering 

har bara här delvis lyckats. Jag vill hävda att det finns ett dubbelt agerande här från den 

svenska regeringens sida då de å ena sidan vidtar direkta åtgärder och å andra sidan så vidtar 

de mindre direkta åtgärder som inte nödvändigtvis kommer att få en märkbar effekt. 

Kommissionens betydelse på det nationella planet har här varit skiftande då åtgärderna både 

har direkt och mindre direkt effekt.  
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4. Slutsatser och slutdiskussion 
 
Svar på syfte och frågeställningar 

Syftet för denna uppsats är att undersöka huruvida Sverige har tillämpat de rekommendationer 

och riktlinjer som rådet och kommissionen har givit Sverige och därifrån belysa 

kommissionens och rådets betydelse för den nationella sysselsättningspolitiken.  

 
De frågeställningar jag ämnat att svara på i denna uppsats är: 

• Har Sverige följt de rekommendationer och riktlinjer som rådet och kommissionen 

presenterat utifrån de nationella handlingsplanerna för sysselsättning och i så fall i 

vilken utsträckning? 

• Vilken betydelse har kommissionen och rådet haft när de gäller Sveriges agerande för 

de nationella handlingsplanerna för sysselsättningen i Sverige? 

• Finns det en kontinuitet eller förändringar i Sveriges agerande från år till år i de 

nationella handlingsplanerna för sysselsättning? 

 

Analysen har visat att Sverige har tillämpat och följt de riktlinjer och rekommendationer som 

rådet och kommissionen har givit. Dock har graden av hänsynstagande och implementering 

varierat samtliga år. Undersökningen har vidare visat att rådets och kommissionens betydelse 

är relativt stor för den nationella sysselsättningspolitiken då den svenska regeringen väljer att 

tillsätta åtgärder utifrån de riktlinjer och rekommendationer som kommissionen och rådet ger. 

Man tydligt se de olika aktörernas betydelse där Sverige både kan ses i rollen som agent och 

principal. Utifrån P-S-A modellen kan konstateras att kommissionen och rådet fyller sin roll 

som övervakare då de får den svenska regeringen att vidta åtgärder utifrån de 

rekommendationer och riktlinjer som ges. Det kan också konstateras att de har en roll som 

agent då de utför den uppgift de blivit delegerade i enlighet med P-A teorin. Det är alltså inte 

bara Sverige som har en dubbel roll i detta sammanhang utan också kommissionen och rådet. 

I och med att de både har en uppgift att utforma riktlinjer och rekommendationer samt att se 

till att de implementeras innebär att de får en stor betydelse och ett inflytande för den 

nationella sysselsättningspolitiken.   

Man kan tydligt se att det finns en kontinuitet i Sveriges agerande från år till år då Sverige 

varje år har följt riktlinjerna och rekommendationerna, men i varierande grad. Dock kan det 

konstateras att det överlag finns ett gemensamt intresse från Sverige, rådet och kommissionen, 

då viljan till implementering av riktlinjer och rekommendationer finns. 
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Slutdiskussion 

 

I denna uppsats har jag studerat huruvida Sverige har tillämpat och tagit hänsyn till de 

rekommendationer och riktlinjer som kommissionen och rådet presenterat för respektive år 

och utifrån dessa belyst kommissionens och rådets betydelse på det nationella planet. Utifrån 

Sveriges handlingsplaner för sysselsättning år 2000-2004 kan man se att den svenska 

regeringens agerande återkommer år efter år då de både kommer med direkta och indirekta 

åtgärder. Man kan tydligt se utifrån analysen att det finns en vilja att följa 

rekommendationerna för sysselsättningen som ministerrådet kommer med varje år och de 

riktlinjer som kommissionen beslutar om. Dock vill jag hävda att det finns en tveksamhet hos 

den svenska regeringen, och då i form av åtgärder som inte nödvändigtvis leder till någon 

förändring så som tillsättning av utredningars och kommittéer. Man kan då tycka att deras 

agerande gentemot riktlinjerna eller rekommendationerna kan vara svagt och avvaktande. Jag 

vill hävda att den svenska regeringens agerande ibland kan upplevas vagt genom sina åtgärder 

som kan uppfattas som kompromissande då det mer eller mindre genom åren förekommer en 

del tillsatta utredningar och kommittéer som inte nödvändigtvis slutar med några direkta 

åtgärder som får en reell betydelse. Det kan givetvis diskuteras vad som bör anses som 

implementering eller hänsynstagande då detta kan variera från person till person. Man kan 

också se att kommissionen och rådet har en stor betydelse för de svenska handlingsplanerna 

för sysselsättning då de lyckas få Sverige att efterleva deras intressen och presentera åtgärder 

utifrån rekommendationerna och riktlinjerna. Något som ytterligare kan diskuteras utifrån 

resultaten är den frivillighet att följa riktlinjerna och rekommendationerna trots att samarbetet 

på sysselsättningsområdet präglas av �soft law� som inte är rättsligt bindande för staterna. Då 

det hos medlemsländerna finns ett intresse i att förslag, riktlinjer och rekommendationer 

efterföljs i och med tanken inom den öppna samordningsmetoden, att det ska skapas ett 

opinionstryck i samarbetet vilket ska underlätta implementering i medlemsländerna så bidrar 

detta till att medlemsländerna blir mer eller mindre tvingade av varandra att följa 

rekommendationerna och riktlinjerna trots att det inte är rättsligt bindande. Utifrån P-S-A 

modellen kan man se denna spänning som finns mellan de olika parterna och deras respektive 

roller som jag visat på i analysen. Jag vill utifrån analysen även hävda att de nationella 

beslutsbefogenheterna till stor del endast är formella och att det i realiteten finns ett 

överstatligt inflytande på sysselsättningspolitiken. Det kan givetvis diskuteras om resultaten 

hade blivit annorlunda utifrån ett annat upplägg av undersökningen. Resultaten av 

undersökningen hade troligen blivit annorlunda om en annan person med en annan 
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förförståelse hade genomfört undersökningen. Valet av teori har givetvis färgat analysen och 

därmed också resultaten. Jag anser dock att teorierna har varit relevanta och har stått sig väl i 

studien. Även när det gäller det valet av fallstudie som metod har det satt sina spår i 

undersökningen. Med en annan metod och andra teorier hade resultaten sett annorlunda ut 

men då jag inte haft för avsikt att generalisera resultaten var fallstudie ändå det lämpligaste 

valet. Jag vill ytterligare en gång till poängtera att Sverige har tagit till sig de 

rekommendationer och riktlinjer som de blivit tilldelade av rådet och kommissionen genom 

åtgärder som syftar till riktlinjerna och rekommendationerna, även om en viss tveksamhet kan 

tydas ur analysen. 

 

 Förslag till vidare forskning 

 Sysselsättning är en stor och viktig fråga både i Sverige och övriga medlemsstater EU. I och 

med de nya medlemsländerna så finns det mycket att forska om och undersöka inom området 

för sysselsättning. I Sverige tyder allt på att allt färre ska försörja allt fler och därmed kommer 

det bli allt viktigare att ta vara på all befintlig arbetskraft. Med tanke på detta kan vidare 

forskning om arbetskraftsinvandring till EU eller från övriga EU till Sverige vara ett mycket 

intressant område att forska inom. Något som ytterligare kan vara intressant att utveckla kan 

vara huruvida de olika medlemsländernas handlingsplaner för sysselsättning skiljer sig åt. Det 

kan alltså vara intressant att jämföra de olika länderna och se om medlemsstaterna efterlever 

de riktlinjer och rekommendationer de får av kommissionen och rådet och med hjälp av 

teorier om integration kan tolka detta som en djupare form av integration. 
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