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FÖRORD

”Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och 
globala styrformer”, förkortat ”Transdemos”, är ett statsvetenskap
ligt forskningsprogram med deltagare från Lunds och Stockholms 
universitet. Det har resulterat i ett stort antal publikationer, de allra 
flesta på engelska (ett urval publikationer finns på s. 98–99; en mera 
fullständig publikationslista finns på RJ:s webb, rj.se). Den här skrif
ten är ett försök att sammanfatta programmets viktigaste resultat 
på svenska för en bredare läsekrets. Programmets forskningsledare 
Christer Jönsson står för skriftens slutliga utformning, men den byg
ger på bidrag från samtliga deltagande forskare och är att betrakta 
som en kollektiv produkt (en förteckning över deltagande forskare 
finns på s. 97). 

Programmet har kunnat dra nytta av en international advisory 
board som gett viktig återkoppling genom hela forskningsprocessen. 
I den har ingått Yale Ferguson, Jean Grugel, Richard Higgott, Bengt 
Jacobsson, Margaret Keck, Robert Keohane, Morten Ougaard, Ni
cola Piper, Thomas Risse, Kerstin Sahlin och Jan Aart Scholte. Över 
huvud taget har internationellt utbyte varit centralt i programmets 
forskningsstrategi. Programmet har tagit emot gästforskare i Lund 
och Stockholm och uppmuntrat utlandsvistelser för programdelta
garna. Dessa utbyten har genererat nya idéer och perspektiv och har 
i vissa fall gett upphov till forskningssamarbete i nya konstellationer. 
Programmet har arrangerat ett antal konferenser med internationellt 
deltagande, och Transdemosforskare har deltagit i en rad olika in
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ternationella konferenser. De som bidragit med konstruktiva kom
mentarer och synpunkter är allför många för att kunna nämnas vid 
namn. Ett stort kollektivt tack vill vi dock framföra.

Att under sex års tid ha möjlighet till intensiva meningsutbyten 
och samarbetsformer inom ett gemensamt program och samtidigt 
utveckla fruktbara externa kontakter är ett privilegium i dagens 
akademiska värld. Vi står i stor tacksamhetsskuld till Riksbankens 
Jubileumsfond som genom sitt generösa programanslag gjort detta 
möjligt. Vi tackar Jenny Björkman på RJ och Tove Marling Kallrén 
på Makadam förlag för deras arbete med redigering och produktion 
av slutrapporten.
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INLEDNING

Under 1980talet var nedbrytningen av ozonskiktet den domine
rande miljöfrågan. I de mellanstatliga förhandlingar som fördes 
om åtgärder för att begränsa utsläppen figurerade endast en hand
full frivilligorganisationer (NGOs, non-governmental organizations) i 
periferin, och när Wienkonventionen till skydd av ozonskiktet un
dertecknades 1985 fanns enbart statliga representanter närvarande. 
Sedan 1990 talet står klimatfrågorna högst på den internationella 
dagordningen. När dessa behandlas i olika internationella fora deltar 
vanligtvis fler frivilligorganisationer än regeringsrepresentanter.

Samma utveckling kan ses inom Förenta Nationerna. FN är en 
mellanstatlig organisation, men FNstadgans artikel 71 öppnar möj
ligheten för FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) att erbjuda 
konsultativ status till NGOs som är verksamma i frågor inom rådets 
behörighet. Till en början följde ECOSOC en restriktiv linje: 1948 
hade endast 41 NGOs beviljats konsultativ status. I dag rör det sig 
om över 3 000. 

Likaledes höll FN länge företagssektorn på armlängds avstånd. 
Under 1970talet sågs de växande multinationella företagen till och 
med som ett hot mot staters suveränitet, och 1974 bildades UN 
 Centre on Transnational Corporations (UNCTC) med uppgift att 
kritiskt granska multinationella företags verksamhet speciellt i ut
vecklingsländer. Detta organ avvecklades utan större fanfarer 1993. 
Och när Kofi Annan tillträdde som FN:s generalsekreterare 1997 
 propagerade han för ökat samarbete med näringslivet. År 2000 bilda
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des FN:s Global Compact, ett partnerskap med företagsvärlden. Del
tagande i Global Compact förutsätter att företagen ansluter sig till 
FN:s värderingar och tar ett aktivt ansvar för tio principer inom fyra 
områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av 
korruption. I dag är mer än 8 000 företag i 145 länder medlemmar.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) hål
ler årliga möten som behandlar hur medlemsstaterna lever upp till 
sina åtaganden gällande mänskliga rättigheter. Vid dessa möten, som 
sträcker sig över flera dagar, deltar ett stort antal NGOs. Vid varje 
tematisk session kan representanter för såväl medlemsstater som 
NGOs anmäla sig på talarlistan, varefter mötesordföranden delar upp 
den tillgängliga tiden så att alla talare får exakt lika lång tid. NGO
representanterna har tillgång till allt publicerat bakgrundsmaterial 
och kan själva bidra med skrivelser.

Microsoftgrundaren Bill Gates instiftade 1997 Bill & Melinda 
Gates Foundation, som i dag är världens största välgörenhetsorgani
sation. Stiftelsen delar årligen ut bortemot en miljard dollar till hälso
projekt i den fattiga delen av världen, vilket är mer än Världshälso
organisationens (WHO) totala programbudget. Dessutom bidrar 
stiftelsen med en och en halv miljard dollar till globala utvecklings
projekt. Bill & Melinda Gates Foundation ingår som partner i flera 
internationella organisationer och är en dominerande bidragsgivare 
till GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) och Glo
bala fonden (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria).

Den tidigare ganska slutna Världsbanken inledde på 1970talet 
en dialog med olika organisationer som företrädde civilsamhället 
(CSOs, civil society organizations). Efterhand har även dessa organisa
tioner engagerats i genomförandet av Världsbankens program. An
delen bankfinansierade projekt med CSOdeltagande var 1990 blott 
21 procent – att jämföra med 82 procent 2010–2012. Världsbankens 
nuvarande president Jim Yong Kim, som tillträdde i juli 2012, är den 
förste på denna post med CSObakgrund. Han var en av initiativta
garna till Partners in Health, som han tidigare arbetade för.
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Inledning

Dessa exempel illustrerar vad vi föredrar att kalla transnationella 
aktörer och deras inträde på den internationella politiska arenan, som 
traditionellt dominerats av stater. Formuleringarna i exemplen an
tyder också att det inte finns någon enhetlig terminologi för att be
teckna de ickestatliga aktörerna. Frivilligorganisationer, NGOs och 
CSOs är vanliga beteckningar, men de är varken oomstridda eller 
heltäckande. Den vidare kategorin transnationella aktörer innefat
tar en bred och varierad skara privata aktörer som agerar och oftast 
organiserar sig tvärs över nationsgränserna och som inte kontrol
leras av staten. De kan vara idé eller intressebaserade (non-profit), 
som NGOs, partisammanslutningar, sociala rörelser, välgörenhets
stiftelser och fackföreningar, men även kommersiella (for-profit), som 
multinationella företag och branschorganisationer.

 Om internationalisering står för ökande samröre, länkar och öm
sesidigt beroende mellan världens stater, innebär transnationalisering 
ökande flöden, relationer och beroendeförhållanden över statsgrän
serna bortom statens kontroll. Det vi brukar kalla globalisering innebär 
en kombination av att stater sammanlänkas genom internationalise
ringsprocesser och att samhällen sammanlänkas genom transnatio
naliseringsprocesser. 

De inledande exemplen belyser ur olika vinklar en transnationell 
vändning, som utmanar den statscentrerade bilden av internationell 
politik. Det är en utveckling som reser ett antal frågor. När och hur 
började transnationaliseringen? Hur ser mönstret ut i dag och vad 
kan man säga om den framtida utvecklingen? Vilka är drivkrafterna 
bakom de transnationella aktörernas ökande medverkan på den in
ternationella arenan? Vilka uttryck tar den sig? Vilka konsekvenser 
får den?

Även om transnationella aktörer kan utöva påtryckningar gent
emot enskilda stater, kanaliseras deras engagemang i globala politiska 
frågor företrädesvis genom medverkan i internationella (det vill säga 
mellanstatliga) organisationer och konferenser. Med globaliseringen 
har dessa internationella fora fått större uppmärksamhet än tidigare. 
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Enskilda individer världen över upplever i ökande grad att deras verk
lighet påverkas av beslut bortom den nationella nivån. Till följd av 
detta har de internationella organisationernas så kallade demokratiska 
underskott blivit måltavla för omfattande kritik. Uttrycket har haft 
speciell utbredning i EUsammanhang men har sedermera kommit 
att mera generellt beteckna avsaknaden av demokratiska processer 
på internationell nivå.

Det är en utbredd uppfattning att demokrati på global nivå är en 
omöjlighet, eftersom det saknas ett globalt demos och ett globalt parti
väsen. Utvecklingen mot transnationalisering har emellertid fött idén 
att transnationella aktörers medverkan i globala fora kan ses som ett 
första steg i en demokratiseringsprocess. Det är en tanke som omhul
das av de NGOs som medverkar i internationella organisationer, och 
även FNrepresentanter ger ofta uttryck för uppfattningen att FN
systemet stärkt sin demokratiska legitimitet genom ökande öppen
het gentemot civilsamhället. Samtidigt har forskningen inom politisk 
teori allt mera uppmärksammat förutsättningarna för och problemen 
kring global demokrati. Utgångspunkten är då att global demokrati 
inte kan mätas efter samma måttstock eller studeras utifrån samma 
analysramar som nationell demokrati.

Diskussionen kring global demokrati, som engagerar såväl teore
tiker som praktiker, ger upphov till ytterligare en uppsättning frågor. 
I vilken mån bidrar transnationella aktörer till en demokratisering på 
det globala planet? Är de teorier kring global demokrati som utveck
lats logiskt konsistenta? Kan de prövas empiriskt? Hur kan de rela
teras till den transnationella vändningen? Hur förhåller sig teorierna 
och verkligheten till sådana demokratiska värden som jämlikhet, rätt
visa, representation och ansvarsutkrävande? Och hur demokratiska är 
egentligen de transnationella aktörer som gör anspråk på att bidra till 
global demokrati?

Dessa frågeställningar har under sex års tid engagerat ett tjugo tal 
forskare vid de statsvetenskapliga institutionerna i Lund och Stock
holm. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljade 2007 medel till 
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Inledning

forsk ningsprogrammet ”Demokrati bortom nationalstaten? Trans
nationella aktörer och globala styrformer”, eller Transdemos, som 
programmet kommit att kallas. Det har löpt parallellt med det Stock
holmsbaserade programmet ”Transaccess (The Institutional Design 
of International Institutions: Legitimacy, Effectiveness, and Distribu
tion in Global Governance)”, som finansieras av European Research 
Council (ERC). Eftersom de två programmen har en gemensam te
matisk bas, har de etablerat ett nära samarbete och har i praktiken 
fungerat som en större, gemensam forskningsmiljö. Synergi effekterna 
har varit betydande.

I denna gemensamma forskningsmiljö har ingått såväl experter 
på internationella relationer som politiska teoretiker specialiserade 
på demokratifrågor. Forskarna har haft olika teoretiska och metodo
logiska utgångspunkter, vilket ger en stor spännvidd i programmens 
forskningsprodukter. Här ryms alltifrån statistisk analys av omfat
tande databaser till politisk filosofi och diskursanalys.

Att sammanfatta ett forskningsprogram som Transdemos är inte 
enkelt, och svårigheterna blir inte mindre av de täta kopplingarna till 
Transaccess. Den här skriften är disponerad kring fyra teman, som 
varit framträdande:

• Transnationella aktörers ökande deltagande i internationella 
organisationer

• Framväxten av offentligprivata samverkansformer på den in
ternationella arenan

• Transnationella aktörers strategier och aktioner
• Demokratiaspekter av den transnationella vändningen
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TRANSNATIONELLA AKTÖRER I 
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Världens uppdelning i territoriellt organiserade stater utgör ett funda
ment i vår förståelse av internationella politiska relationer. Staterna 
gör anspråk på att vara suveräna. Det innebär bland annat att de an
ser sig ha kontroll över sitt territorium och sin befolkning samt över 
väsentliga flöden av människor, varor och idéer över statsgränsen. 
Bristande förmåga att ensamma uppfylla de omfattande anspråken på 
suveränitet och lösa gemensamma problem har sedan 1800talet fått 
stater att sluta sig samman i olika internationella organisationer. Under 
1900talet, speciellt efter andra världskrigets slut, växte de internatio
nella organisationerna i antal och betydelse. Samverkan mellan stater 
i FN, EU, NATO och en lång rad specialiserade internationella orga
nisationer blev en viktig beståndsdel i de internationella relationerna.

Som våra inledande exempel visade, har de ursprungligen slutna 
internationella organisationerna i varierande grad öppnats upp för 
olika ickestatliga aktörer. Hur har denna utveckling sett ut över tid? 
Vilka mönster kan man urskilja? Vilka är orsakerna och vilka kon
sekvenser får de ickestatliga aktörernas deltagande i internationella 
organisationer? I vilken mån kan de transnationella aktörerna utöva 
inflytande i organisationerna?

För att finna svar på dessa frågor har vi byggt upp en unik data
bas, som omfattar 50 internationella organisationer under perioden 
1950–2010. Här finns de formella reglerna för transnationella aktö
rers deltagande registrerade och kategoriserade efter deltagandets 
omfattning och typ. Reglerna kan skilja sig mellan olika delar av en 
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Transnationella aktörer i internationella organisationer

och samma organisation. Därför har materialet brutits ner, vilket ger 
data för sammanlagt 298 olika underorganisationer inom de 50 in
ternationella organisationerna. Det gör databasen till den mest om
fattande som existerar. Med hjälp av databasen har vi kunnat pröva 
de teorier och slutsatser som bygger på tidigare, mera impressionis
tiska studier. Kompletterande fallstudier med inslag av intervjuer och 
deltagande observation samt enkätundersökningar har bidragit till 
att kartlägga utvecklingen av, orsakerna till och konsekvenserna av 
transnationella aktörers deltagande i internationella organisationer.

UTVECKLINGEN ÖVER TID

Få internationella organisationer erbjöd tillträde för transnationella 
aktörer 1950. I vår databas var det endast sex organ i tre organisatio
ner som visade någon form av öppenhet. Relativt sett handlar det om 
20 procent av samtliga organ. Sedan dess har antalet internationella 
organisationer och organ ökat avsevärt. Under 1960 och 1970talen 
kan vi notera både ett ökande antal och en ökande procentuell andel 
öppna organisationer, och 1980 hade andelen öppna organ stigit till 
över 40 procent. 

Följande decennium uppvisar ett annat mönster. Trots ökande 
öppenhet i absoluta tal sjönk den procentuella andelen i och med till
komsten av nya organisationer och organ. Från 1990talet och framåt 
avtecknar sig emellertid ett tydligt mönster av stadig ökning. Även 
om mer än hundra nya organ tillkommit, har andelen som erbjuder 
någon form av tillträde för transnationella aktörer stigit dramatiskt. 
År 2010 var mer än två tredjedelar av alla organisatoriska organ öpp
na, och 45 av de 50 organisationerna i databasen hade åtminstone ett 
öppet organ (se tabell 1).

Bakom dessa grova mått på öppenhet döljer sig stora variationer i 
fråga om vad transnationella aktörers tillträde innebär och vilka som 
erbjuds tillträde. Vissa organisationer ger transnationella aktörer ytt
randerätt och möjlighet att framlägga dokument och bjuder in dem 
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att medverka i genomförandet av olika projekt, medan andra enbart 
tillåter konsultationer och informationsutbyte. En del ger ackredite
ring enbart till en snäv krets NGOs eller experter, medan andra har 
generösa regler för tillträde. Det finns således skäl att se närmare på 
deltagandets djup och omfång. 

Djup är ett mått på hur involverade och aktiva transnationella ak
törer tillåts vara i internationella organisationer. Man kan tänka sig 
ett kontinuum som sträcker sig från ytterligheten fullvärdigt delta
gande i beslutsprocessens alla faser och i genomförandet av program, 
via gradvis mera begränsad delaktighet till den andra extremen inget 
tillträde alls. Internationella arbetsorganisationen (Interna tional 
Labour Organization, ILO) och EU erbjuder transnationella aktö
rer formell representation. Flera internationella organisationer har i 
stället upprättat speciella mötespunkter, som Internationella valuta
fondens och Världsbankens Civil Society Policy Forum. I Northwest 
Atlantic Fishery Organization (NAFO) tillåts transnationella aktörer 
ingå i medlemsstaternas delegation i det beslutande organet. En rad 
organisationer erbjuder dock enbart observatörsstatus.

Omfång handlar om vilka transnationella aktörer som ges tillträ
de. Har alla aktörer som är intresserade av att påverka organisationen 

Tabell 1. Internationella organisationer och deras organ med någon form av tillträde för transnationella aktörer

Organ inom internationella 
organisationer

Internationella organisationer

Alla organ Öppna organ Alla organi sationer Öppna organisationer

År N N % N N %

1950 30 6 20,0 9 3 33,3

1960 48 12 25,0 12 5 41,7

1970 97 28 28,9 25 11 44,0

1980 137 56 40,9 32 19 59,4

1990 176 69 39,2 41 23 56,1

2000 251 137 54,6 49 35 71,4

2010 294 208 70,8 50 45 90,0
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Transnationella aktörer i internationella organisationer

tillträde, eller finns det regler, ackrediteringsförfarande  eller andra ur
valsmekanismer som begränsar tillträdet till en snävare krets? OSSE 
har exempelvis inget formellt ackrediteringsförfarande och uppvi
sar stor öppenhet för alla intresserade aktörer, medan del tagande i 
Världsbankens program bygger på en lång lista kriterier som handlar 
om aktörernas trovärdighet, kapacitet och lokala kännedom. 

Två kompletterande men underordnade dimensioner gäller till
trädesreglernas varaktighet och kodifiering. Garanteras permanent 
till träde eller bygger det på inbjudan från fall till fall? Är tillträdet 
förankrat i juridiskt bindande dokument eller bygger det på byråkra
tiska beslut som relativt enkelt kan rivas upp? Vanligtvis är tillträde 
permanent, så tillvida att reglerna sällan anger tidsgränser. Dock 
finns det organisationer där tillträde kräver ordförandens tillåtelse 
eller medlemsstaternas enhälliga beslut. Tillträde är vanligtvis regle
rat i organisationernas ordningsregler, som antagits och kan ändras 
av medlemsstaterna i dess beslutsfattande organ.

För att ge en sammansatt bild av transnationella aktörers tillträde 
har vi konstruerat en skala för djup och omfång, där 4 är högsta värde 
och 0 representerar total avsaknad av tillgång (se tabell 2).

Tabell 2. Transnationella aktörers tillträde till internationella organisationer: indikatorer för djup och bredd

Tillträdets djup Tillträdets bredd

Exempel Kategorier Kodning Kategorier Exempel

Rätt att rösta; rätt att lämna 
klagomål

Full och autonom 
involvering

4
Fullt tillträde

Inget urval
Alla intresserade; 

 allmänheten

Rätt att uttala sig vid möte; sam-
arbete i projektgenomförande

Aktiv och direkt 
involvering

3
Högt tillträde

Formella urvals
kriterier

Transnationella aktörer 
från medlemsländer; 

internationella aktörer

Särskilda möten med 
 fri villigorganisationer; samråd 

vid projektgenomförande

Aktiv och indirekt 
involvering

2
Medelhögt 

tillträde

Omfattande 
urvalskriterier

Verkar för internationella 
organisationens mål, 

transparent finansiering, 
demokratisk struktur

Tillträde till åhörarläktare; brief-
ing för transnationella aktörer

Passiv  involvering
1

Lågt tillträde
Krävande 

urvals kriterier
Experter; namngivna 

transnationella aktörer

– –
0

Inget tillträde
– –
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Genom att addera poängen för djup och omfång får vi ett första index 
med 8 som högsta värde. Detta är givetvis ovanligt, men det finns 
ett exempel i vår databas: utvärderingsorganet i Europeiska utveck
lingsbanken (European Bank for Reconstruction and Development, 
EBRD). Detta index kan ytterligare förfinas genom att väga in mått 
på varaktighet och kodifiering (se tabell 3) enligt formeln: tillträde = 
(djup + omfång) x varaktighet x kodifiering. Om tillträde är perma
nent och reglerat ordningsregler förändras ingenting i vårt index. Om 
tillträdesreglerna däremot är av ad hockaraktär och har tillkommit 
genom administrativa beslut, reduceras totalvärdet. Om tillträde är 
reglerat i internationella fördrag, ökar å andra sidan total värdet.

Slutligen har många organisationer mer än en typ av tillträdesregler 
– ibland upp till fem olika vid ett och samma tillfälle. Exempelvis kan 
man arrangera en separat NGOkonferens och samtidigt bjuda in ett 
urval av transnationella aktörer att delta i organisationens ordinarie 
sammanträden. För att få fram ett medelvärde dividerar vi summan 
av alla instrument för tillträde som organet erbjuder, med det maxi
mala antalet instrument per organ. 

Tabell 3. Transnationella aktörers tillträde till internationella organisationer: viktningsfaktorer 

Kategorier Exempel Kodning

Tillträdets grad av permanens

Permanent Stadgad rätt 1

Ad hoc Vid inbjudan 0,5

Inget tillträde – 0

Tillträdets grad av kodifiering

Primärlagstiftning Fördrag 1,5

Sekundärlagstiftning Arbetsordning 1

Förvaltningsbeslut Beslut av sekretariat 0,5

Inget tillträde – 0
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Med hjälp av detta index får vi en samlad och nyanserad bild av 
hur internationella organisationers öppenhet gentemot transnatio
nella aktörer har utvecklats över tid. Figur 1 anger den genomsnittli
ga öppenheten bland de internationella organisationerna i vårt data
set över en 60årsperiod. Som jämförelse visas också samma index 
för FN, som varit pionjär i fråga om öppenhet, och de största globala 
organisationerna – FN, Världsbanken, IMF, GATT/WTO och OECD 
– som allmänt betraktas som de mest inflytelserika organisationer
na. Det är en dramatisk ökning av öppenheten som framträder. För 
samtliga underorganisationer ökade medelvärdet från 0,24 1950 till 
0,84 2010. Öppenheten har med andra ord nästan fyrfaldigats.

Man kan urskilja fyra faser i denna utveckling. Under perioden 1950–
1970 hade transnationella aktörer förhållandevis begränsat tillträde. 
En viss öppning inleddes under 1970talet, då indexvärdet gick upp 

Figur 1. Tillträde för transnationella aktörer över tiden – jämförelse med FN och andra globala organisationer
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från 0,23 till 0,34. Därpå följde en fas med relativ stabilitet mellan 
1980 och 1990. Den ojämförligt mest dynamiska fasen tar fart kring 
1990. Under de två följande decennierna ökade graden av öppenhet 
kontinuerligt: medelvärdet steg från 0,32 till 0,57 och slutligen till 
0,84. Det avspeglar såväl spridningen av mera generösa tillträdes
regler som en ökning av antalet tillträdesmekanismer.

Jämförelsen med FN och de största globala organisationerna (fi
gur 1) visar för det första att man genom att fokusera enbart på dem 
övervärderar graden av öppenhet. För det andra blir den dramatiska 
ökningen efter det kalla krigets slut, som man kan iaktta i det större 
urvalet, inte lika tydlig.

Den beskrivna utvecklingen av internationella organisationers 
öppenhet gentemot transnationella aktörer gäller i stort oavsett vilka 
sakfrågor organisationerna är specialiserade på, vilka beståndsdelar i 
den politiska processen som öppnas upp för deltagande och vilken del 
av världen organisationerna är verksamma i. 

Dock kan man notera vissa skillnader i dessa tre dimensioner. Be
träffande sakfrågor uppvisar organisationer som behandlar mänsk
liga rättigheter störst grad av öppenhet genom hela den undersökta 
perioden, medan de som specialiserar sig på finansfrågor och säker
hetspolitik är genomgående minst öppna. Om man ser på skillnader 
i öppenhet mellan fyra olika faser i den politiska processen – dis
kussion om politikens utformning, beslutsfattande, implementering 
samt övervakning och kontroll av att medlemsstaterna efterlever 
fattade beslut – ger våra data vid handen att öppenheten är störst i 
övervakningsfasen, följt av implementerings och diskussionsfaserna. 
Minst öppen är man i den beslutsfattande fasen, då medlemsstaterna 
är mindre villiga att släppa in transnationella aktörer.

Vad beträffar geografiska skillnader uppvisade internationella or
ganisationer på den amerikanska kontinenten högst grad av öppenhet 
2010, tätt följda av globala och europeiska organisationer. Afrikanska 
och asiatiska organisationer hade mer restriktiva tillträdesregler, men 
deras indexvärden var i paritet med globala och europeiska organisa



[21]

Transnationella aktörer i internationella organisationer

tioners tio år tidigare. Före 1990 var de geografiska skillnaderna ännu 
mera markanta.

DRIVKRAFTER

Hur kan man då förklara den entydiga utvecklingen mot allt större 
öppenhet? Varför har de internationella organisationernas ordina
rie medlemmar tillåtit tillträde för andra typer av aktörer? Den be
skrivna utvecklingen strider ju mot den allmänna uppfattningen att 
staterna alltid värnar om sin suveränitet och sitt maktmonopol. Vi 
har med hjälp av databasen och jämförande fallstudier prövat olika 
teorier som skulle kunna förklara detta.

En teori som fått stort genomslag på senare tid är att interna
tionella organisationers öppenhet gentemot transnationella aktörer 
ska ses som strategiska försök att legitimera sin verksamhet och av
värja kritik. Speciellt under åren kring millennieskiftet förekom det 
omfattande protester mot organisationer som uppfattades bidra till 
globaliseringens avigsidor och en nyliberal världsordning. Kritiken 
tog sig olika uttryck, från opinionsbildning och fredliga demonstra
tion till våldsamma upplopp. Protesterna mot WTOmötet i Seattle 
1999, IMF och Världsbankens möte i Prag 2000, G8mötet i Genua 
2001 och EUtoppmötet i Göteborg 2001 är några exempel som fick 
stor uppmärksamhet i medierna. Ett sätt för utsatta organisationer 
att mildra kritiken och återvinna legitimitet är enligt denna teori att 
ge efter för de krav på ökad insyn och delaktighet som olika NGOs 
och sociala rörelser framför.

En annan teori betonar i stället de fördelar som medlemsstaterna 
och de internationella organisationernas sekretariat kan dra av att 
engagera transnationella aktörer. Flertalet internationella organisa
tioner är underfinansierade och underbemannade i relation till de 
uppgifter de har att fylla. Därför ter det sig rationellt att ta hjälp uti
från på områden som de inte tillfullo klarar själva. Transnationella 
aktörer kan bidra med expertis, bistå i implementeringen av beslut 
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och vara till nytta för att övervaka och kontrollera att staterna efter
lever fattade beslut. Öppenheten är enligt denna teori resultatet av en 
rationell nyttokalkyl från staternas och sekretariatens sida.

En tredje teori betonar normsocialisering. Den ökande öppen
heten ses då inte som taktisk omvändelse under galgen eller ett ratio
nellt val, utan som ett utslag av att normer om deltagande demokrati 
gradvis har kommit att tränga in, spridas, konsolideras och interna
liseras även på den internationella nivån. Att öppna upp organisatio
nerna för andra aktörer än stater är helt enkelt ”rätt sak att göra” för 
att åstadkomma eftersträvad demokratisk legitimitet.

De tre teorierna ger upphov till olika förväntade observerbara 
mön ster i datamaterialet. Strategisk legitimering bygger på en hypotes 
om att ju mer kontroversiell organisationen är och ju mer den – eller 
närbesläktade organisationer – blivit föremål för opposition, desto 
troligare är det att organisationen ger transnationella aktörer till
träde. Man kan förvänta sig att organisationen då erbjuder relativt 
grunt snarare än djupt tillträde med brett snarare än snävt omfång, 
eftersom det snarast handlar om att ge sken av deltagande.

Teorin om funktionell nytta betonar å ena sidan vilken typ av upp
gift organisationen har, å den andra vilka resurser den har. Öppen
het är mera sannolik i organisationer med uppgifter som är tekniskt 
komplicerade, kräver implementering på lokal nivå och medför inci
tament till ickelydnad. Ju mindre resurser organisationen har, desto 
större sannolikhet för öppenhet. Transnationella aktörers tillträde 
förväntas vara djupt (för att maximera nyttan) och snävt (koncentre
rat till de aktörer som är nyttiga).

Normsocialisering kan lägga tonvikten på antingen den interna
tionella eller den nationella nivån, vilket leder till två hypoteser. Ju 
starkare och mer utbredd normen om deltagardemokrati är i världs
politiken, desto troligare är det att öppenheten är stor gentemot 
transnationella aktörer. Ju starkare demokratinormerna är förankra
de i en organisations medlemsstater, desto sannolikare är det att den 
erbjuder tillträde. Transnationella aktörers deltagande kan förväntas 
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uppvisa såväl stort djup som brett omfång i sann demokratisk anda.
För att pröva dessa teoretiskt grundade hypoteser på vårt data

material behöver vi operationalisera förklaringsvariablerna – det vill 
säga finna lämpliga indikatorer och mått på de fenomen som figurerar 
som avgörande i de teoretiska resonemangen. 

Teorin om strategisk legitimering kräver till att börja med in
dikatorer och mått på i vad mån organisationer är omtvistade och 
kontroversiella. Det försöker vi fånga på tre sätt. Dels undersöker vi 
synlighet i medier (mätt genom omnämnande i New York Times och Le 
Monde) som kan ses som en indikation på hur politiskt betydande och 
stridbar organisationen är. Eftersom det kan finnas skillnader mellan 
olika delar i en och samma organisation gör vi en enkel distinktion 
mellan topporgan, som kan förväntas vara mera kontroversiella, och 
lägre organ. Eftersom det kan vara arten av frågor som organisatio
nen behandlar som kan göra den stridbar, undersöker vi för det tredje 
effekten av specialisering på handels och finansfrågor. 

Öppen opposition och konfrontation är den andra beståndsdelen 
i teorin om strategisk legitimitet. Detta försöker vi fånga indirekt 
genom att undersöka omnämnanden i världspressen (vi valde 80 le
dande tidningar i databasen LexisNexis, vilket gav 6270 artiklar från 
1969 till 2010). Eftersom man får anta att protester och demonstra
tioner inte omedelbart leder till förändringar i tillträdesregler, labo
rerar vi med tidsfördröjda effekter (full effekt efter ett år, halv effekt 
efter två år och en tredjedels effekt efter tre år). Samma material och 
tidsfördröjning används för att se om protester mot närbesläktade 
organisationer ger upphov till strategisk anpassning.

Hypoteserna baserade på funktionell nytta kräver en grov upp
skattning av tekniskt komplicerade uppgifter, lokal implementering 
och incitament till ickelydnad. Här förlitar vi oss på en tregradig ska
la från ”ej relevant” (0) till ”relevant” (1) och ”synnerligen relevant” 
(2). Dessutom behövs något mått på organisationernas resurser. Vi 
använder oss av två indikatorer: storleken på den permanent anställ
da personalstyrkan och organisationens årliga reguljära budget.
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Normsocialiseringens hypoteser bygger på något mera svårfånga
de faktorer. För att få en fingervisning om hur utbredd en global 
norm om deltagardemokrati är undersöker vi för det första förekom
sten av tre fraser – democratic deficit, participatory governance och global 
democracy – i de mer än fem miljoner såväl vetenskapliga som icke
vetenskapliga engelskspråkiga publikationer som finns med i Googles 
databas. Även om denna bara kan ge en partiell bild av den globala 
normdiskursen, antar vi att den ger en rättvisande uppfattning om 
diskursens omfattning, intensitet och variation över tid. 

Med tanke på att FN framstår som pionjär och normentreprenör 
undersöker vi för det andra huruvida stora FNkonferenser medfört 
att normen om brett deltagande spritt sig till organisationer inom 
samma sakområde eller inom samma region. För att testa den andra 
hypotesen om att medlemsstaternas demokratiska förankring kan 
bidra till internationella organisationers demokratisering använder 
vi genomsnittliga Polity IVvärden för de 50 undersökta organisa
tionernas medlemsstater. Polity IV är en allmänt tillgänglig och ofta 
använd databas, som anger mått på staters så kallade institutionali
serade demokrati.

Med denna arsenal av hypoteser och operationaliseringar kan vi 
pröva de tre teorierna på vår databas med hjälp av statistisk regres
sionsanalys. Den ger först och främst vid handen att de tre teorierna 
inte är ömsesidigt uteslutande utan snarare kompletterar varandra. 
Vi finner stöd för vissa aspekter av de tre förklaringarna men inte 
för alla hypoteser. Strategisk legitimering, en favoriserad förklaring 
i dagens forskning om internationella relationer, får bara begränsat 
stöd. Det finns ingen generell koppling mellan synlighet i medier eller 
protester och ökad öppenhet sett över hela tidsperioden, men man 
kan notera en viss korrelation under perioden 1990–2010. Teorin är 
helt enkelt giltig för en begränsad krets av organisationer under en 
begränsad tidperiod. De flesta protestaktioner har riktats mot globala 
organisationer inom handel, finans och utveckling, medan organisa
tioner i andra regioner och inom andra politikområden endast utsatts 
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för marginell opposition. Protester mot internationella organisatio
ner var synnerligen ovanliga före 1990. Protesterna kulminerade runt 
millennieskiftet (man kan tala om en Seattleeffekt), medan den dra
matiska ökningen i öppenhet inleddes redan ett decennium tidigare. 
Dessutom har denna ökning fortsatt i oförminskad takt, trots att 
intensiteten i protester avtagit markant sedan 2000. Vår slutsats är 
att överbetoningen av strategisk legitimering bygger på att forskarna 
haft en tendens att generalisera utifrån ett antal specifika fall, såsom 
de uppmärksammade kampanjerna kring WTOmötet i Seattle 1999, 
IMF och Världsbanksmötet i Prag 2000, G8mötet i Genua 2001 och 
EUtoppmötet i Göteborg 2001.

Förklaringar baserade på funktionell nytta får större stöd i vårt 
material. Sambandet med frågornas tekniska komplexitet är visser
ligen svagt sett över hela tidsperioden, men starkare efter 1990. Där
emot finner vi att såväl lokal implementering som incitament till 
ickelydnad är starkt korrelerade med tillträde för transnationella 
aktörer, speciellt efter 1990. En viktig drivkraft bakom den ökade 
öppenheten under de senaste två decennierna är med andra ord 
förväntade fördelar med att engagera transnationella aktörer som 
förmedlare av tjänster och övervakare. Organisationernas bristande 
resurser i termer av personalstyrka eller budgetstorlek förefaller där
emot inte vara avgörande.

Vi finner slutligen även vissa tecken på normsocialisering i vårt 
material. Vårt mått på en global demokratidiskurs beskriver samma 
utvecklingskurva som öppenheten, med en markant ökning efter 
det kalla krigets slut. Detta skulle möjligen kunna ses som tecken 
på en framväxande norm som haft viss effekt, speciellt under perio
dens allra sista decennium. Däremot finner vi inget samband med 
globala FNkonferenser. Den andra hypotesen, som lägger tonvikten 
vid medlemsstaternas demokratiska kvaliteter, får starkt stöd under 
hela den undersökta perioden. Internationella organisationer visar 
sig vara mera öppna, om demokratiska värderingar är starkt förank
rade bland medlemsstaterna. Man kan också notera att den markanta 
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uppgången i öppenhet efter 1990 sammanföll med en global demo
kratiseringsvåg. Denna drivkraft har inte uppmärksammats tillräck
ligt i tidigare forskning.

JÄMFÖRANDE FALLSTUDIER

Den statistiska analysen av vårt omfattande datamaterial ger en över
siktlig bild av utvecklingen över tid i en vid krets av internationella 
organisationer. För att ge en mera detaljerad bild av de prövade för
klaringarnas bärkraft och även beakta informella aspekter av trans
nationella aktörers samröre med internationella organisationer har vi 
genomfört kompletterande fallstudier av fyra organisationer i databa
sen. Vårt urval av organisationer är gjort med tanke på att vi ville göra 
parvisa jämförelser av hur transnationella aktörers tillträde varierar 
dels mellan olika sakfrågor, dels mellan olika stadier i den politiska 
processen. 

Vi har alltså detaljstuderat två organisationer som behandlar flera 
olika sakfrågor: Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE) och Samväldet. Vi har valt dem eftersom de skiljer sig åt 
i våra data beträffande formellt tillträde. OSSE följer det generella 
mönstret av skillnader i detta avseende mellan säkerhetsfrågor och 
mänskliga rättigheter, medan Samväldet uppvisar få skillnader mellan 
olika sakfrågor. På liknande grunder har vi valt att jämföra Asiatiska 
utvecklingsbanken (Asian Development Bank, ADB) och Internatio
nella valfångstkommissionen (International Whaling Commission, 
IWC), där ADB följer det generella mönstret i fråga om variation 
över den politiska processens olika faser, medan IWC avviker. I ADB, 
liksom i databasen i stort, är öppenheten stor i diskussions, imple
menterings och övervakningsfaserna men mindre vid beslutsfattan
det. IWC erbjuder däremot mest tillträde i beslutsfasen och minst i 
fråga om implementering och övervakning.
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Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Samväldet

OSSE har sitt ursprung i Europeiska säkerhetskonferensen (ESK), 
ett forum för dialog mellan Öst och Väst som skapades 1975 som ett 
resultat av den så kallade Helsingforsprocessen under det kalla krigets 
avspänningsfas i början av 1970talet. Västländerna krävde att detta 
nya forum också skulle behandla mänskliga rättigheter (MR), inte en
bart säkerhets och ekonomifrågor, vilket öststaterna till slut accep
terade. Inte förrän i december 1994 omvandlades ESK till en perma
nent organisation och fick sitt nuvarande namn OSSE. I dag arbetar 
organisationen exempelvis med tidiga varningar, konflikthantering, 
riskhantering och återuppbyggnad i Europa, och var bland annat in
volverad i övervakning av allmänna val i exJugoslavien. OSSE har 57 
deltagande stater – bland annat alla stater i Europa och de före detta 
sovjetiska staterna i Kaukasien och Centralasien. Men även USA och 
Kanada är medlemmar.

ESK var till en början strikt mellanstatlig. Militära säkerhetsfrå
gor diskuterades undantagslöst bakom stängda dörrar. Västländernas 
stöd till NGOs som verkade för mänskliga rättigheter inom öststater
na uppfattades som försök till inblandning i inre angelägenheter, och 
tillträde för transnationella aktörer var därmed uteslutet även i MR
frågor. Det var först efter Sovjetimperiets sammanbrott och det kalla 
krigets slut som en öppning kunde komma till stånd. Den begynnan
de demokratiseringen i Östeuropa och forna sovjetstater bidrog till 
att skapa förutsättningar för ökat deltagande av ickestatliga aktörer.

Redan 1990 inledde ESK diskussioner kring tillträdesregler för 
NGOs i MRfrågor. Det utmynnade 1992 i en synnerligen generös 
linje. Varje intresserad organisation, som definierade sig själv som 
NGO och som inte använde sig av eller stödde våld och terroraktio
ner, blev välkommen att delta på MRmöten utan någon rigorös ack
rediteringsprocedur. NGOrepresentanter fick röra sig fritt i mötes
lokalerna och hade oinskränkt rätt att kontakta representanter för 
medlemsstaterna och media. De fick därtill tillgång till alla officiella 
mötesdokument och tillfälle att komma till tals. Dessutom beslöt 
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man att dessa generösa riktlinjer skulle gälla hela ESK:s verksamhets
fält. Ett nytt organ, Office for Democratic Institutions and Human 
Rights (ODIHR), skapades 1992 och blev navet för såväl formella 
som informella NGOkontakter. Från en blygsam början kom allt 
flera NGOs att delta i de årliga MRmötena.

Den öppenhet som präglat OSSE i MRfrågor har dock inte fått 
någon motsvarighet i säkerhetsfrågor, trots riktlinjerna från 1992. 
Visserligen inbjuder OSSE:s Forum for Security Cooperation vid 
flera tillfällen NGOs med efterfrågad expertis i specifika frågor, men 
policydiskussioner och beslutsfattande är förbehållna regerings
repre sentanter. Däremot har NGOs i ökad grad engagerats i OSSE:s 
fältnärvaro i olika konfliktområden. Deras funktionella nytta där 
hänger samman med att konflikthanteringen har vidgats och hand
lar i dag också om uppbyggnaden av fungerande samhällsinstitutio
ner, baserade på demokrati och respekt för gällande lag. NGOs kan 
genom föra olika förtroendeskapande åtgärder och ha en övervakande 
roll vid val, domstolsreformer, repatriering av flyktingar och andra så 
kallade mjuka aspekter av säkerhet.

Utvecklingen av OSSE:s öppenhet gentemot transnationella ak
törer sammanfaller med den generella bilden av en dramatisk ökning 
efter 1990 och bekräftar i betydande grad den statistiska analysens 
slutsatser beträffande de tre teoriernas förklaringsvärde. Funktionell 
nytta utgör den viktigaste förklaringen. Med OSSE:s begränsade re
surser skulle det vara såväl praktiskt som politiskt omöjligt att bygga 
upp en egen mekanism för att övervaka medlemsstaternas åtaganden 
på MRområdet, och regeringarnas egen rapportering är både ofull
ständig och opålitlig. På samma sätt skapar den begränsade budge
ten för organisationens växande fältnärvaro behov av assistans från 
andra aktörer på lokal nivå. Att öppenheten i OSSE är störst när det 
gäller övervakning av medlemsstaternas åtaganden och deltagande 
i program på lokal nivå stämmer också överens med det generella 
mönstret.

Strategisk legitimering kan däremot inte förklara OSSE:s ovanligt 
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generösa tillträdesregler. Organisationen håller en ganska låg profil 
och förekommer sällan i medias rampljus. Dess möten leder ytterst 
sällan till braskande tidningsrubriker eller gatudemonstrationer. Inte 
heller kan man tala om någon normsocialisering på internationell 
nivå. Det förmånliga klimatet för öppenhet i början av 1990talet 
visade sig vara ett utslag av en uppblossande optimism efter det kalla 
krigets slut snarare än en långsiktig normsocialisering. Det kalla kri
gets mönster har därtill återkommit i takt med att de regioner som 
tidigare begränsade transnationella aktörers rörelsefrihet nu blivit de 
konfliktområden som kräver intervention från OSSE för att återska
pa stabilitet och demokratiska institutioner. Initiativen till öppenhet 
sammanföll visserligen i tid med en demokratiseringsvåg i Öst, men 
den visade sig inte vara bestående. I OSSEjargong kvarstår skilje
linjen mellan medlemsstater ”väster om Wien” och ”öster om Wien”.

Samväldet är en mellanstatlig organisation som grundades av sex 
stater 1949 men har djupare rötter i det forna brittiska imperiet. De 
flesta före detta brittiska besittningar har blivit medlemmar i Samväl
det, som i dag har 53 medlemsstater. Under flera år överlät Samväldet 
samröret med transnationella aktörer till Samväldesstiftelsen (Com
monwealth Foundation) som bildades 1965. Dess ursprungliga syfte 
var att främja yrkessammanslutningar inom Samväldet, men i dag har 
den också till uppgift att utveckla civilsamhället inom medlemsstater
na. Relationerna mellan transnationella aktörer, Samväldesstiftelsen 
och själva Samväldet har finslipats över tid. Transnationella aktörers 
tillträde är begränsat till ackrediterade organisationer, som måste 
uppfylla en serie krav. De måste för det första ansluta sig till Samväl
dets grundvärden demokrati och mänskliga rättigheter. Vidare ska 
de representera Samväldets mångfald. De måste vila på demokratiskt 
beslutsfattande, vara transparenta och ha mekanismer för ansvarsut
krävande. Slutligen ska de erbjuda medlemskap till personer från alla 
Samväldesländer. 

Ackrediterade organisationer har tillträde till Samväldets sekre
tariat, som arrangerar konsultationer med civilsamhället två gånger 
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om året och som även kan inbjuda organisationer att delta i olika 
program. Vidare har ackrediterade organisationer begränsat tillträde 
till Samväldets regeringschefsmöten (Commonwealth Heads of Go
vernment Meetings, CHOGM), där de kan lägga fram skrivelser och 
ibland bli inbjudna till olika sessioner. I Samväldets ministermöten, 
som utformar organisationens politik i olika sakfrågor, har trans
nationella aktörer ännu mera begränsat och ganska grunt tillträde. 
De kan delta som observatörer i vissa möten, de kan ibland ges till
fälle till skriftliga eller muntliga inlagor, och de kan delta i informella 
”dialoger” parallellt med ministermötena.

Tillträdesreglerna uppvisar oväntade likheter mellan två politik
områden, hälsa och finans, som skiljer sig åt i totalbilden över våra 50 
organisationer. På hälsoområdet är öppenheten mindre än man kun
nat vänta sig utifrån totalbilden. Transnationella aktörer har begrän
sat tillträde till två organ, en rådgivande kommitté (Commonwealth 
Advisory Committee on Health, CACH) och fackministermöten 
(Health Ministers Meeting, HMM). I CACH finns en ordinarie plats 
för en NGO och en för Samväldesstiftelsen. Till HMM kan transna
tionella aktörer inbjudas. Inbjudan går vanligtvis till forskare, hälso
experter eller yrkessammanslutningar. 

Det började med att läkarförbundet Commonwealth Medical As
sociation och International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
inbjöds att delta i det tredje hälsoministermötet 1971. Sjuksköter
skeförbundet Commonwealth Nurses Federation (CNF) ansökte om 
men beviljades inte observatörsstatus vid nästa ministermöte 1974. 
Sedan sekretariatet utarbetat kriterier för observatörsstatus kunde 
CNF delta i det följande mötet 1977. Varje ansökan om deltagande 
som observatör granskas noga av hälsoministrarna, som förbehåller 
sig rätten att avgöra vilka som beviljas och vilka som förvägras till
träde. Först på 2000talet lättade de något på sin traditionellt res
triktiva linje. 

I finansfrågor uppvisar Samväldet likartad begränsad öppenhet, 
vilket är mera i linje med totalbilden. Länge var transnationella ak
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törers tillträde begränsat till expertgrupper med ett tiotal utvalda 
finansexperter, medan finansministermötena som regel var slutna. 
Expertgrupperna rapporterade och gav rekommendationer till mi
nistermötena. Ett steg mot ökad öppenhet togs 1997, då ett nytt Sam
väldesorgan bildades på brittiskt initiativ, Commonwealth Business 
Council, som vartannat år arrangerar ett Commonwealth Business 
Forum med företrädare för den privata sektorn. Ytterligare ett steg 
togs 2002, då Samväldet – återigen på brittiskt initiativ – gav tillträde 
även för CSOs till förberedelserna för finansministermötena. Detta 
kan ses som en anpassning till FN:s så kallade Monterreykonsensus, 
det vill säga en stärkt roll för civilsamhället i samarbetet kring finan
sieringen av internationell utveckling.

Både i finans och i hälsofrågor har således tillträdet begränsats till 
en snäv krets transnationella aktörer, som inbjudits på grund av sin 
expertis eller sina resurser. Det tyder på funktionella nyttohänsyn. I 
jämförelse med andra organisationer har Samväldet en liten budget. 
Varför har då inte öppenheten blivit mera omfattande? Det häng
er samman med verksamhetens karaktär. Samväldet arbetar före
trädesvis gentemot medlemsstaternas offentliga sektor, till exempel 
genom att sprida kunskap i form av kurser, workshops, forskning och 
publikationer, genom att bistå de mindre och fattigare medlemssta
terna, samt genom att samordna medlemsstaternas aktiviteter i andra 
multi laterala fora. Decentraliserade program på lokal nivå ingår nor
malt inte i Samväldets repertoar.

Strategisk legitimering kan knappast förklara den relativt blyg
samma ökningen i Samväldets öppenhet. Organisationen är inte sär
skilt kontroversiell, och de få protester som förekommit har gällt ett 
speciellt land (Storbritannien) eller en specifik fråga (som sanktioner 
mot Nigeria). Inte heller finner vi indikationer på normsocialisering 
på det internationella planet. Demokratiska principer anfördes inte 
som argument för transnationella aktörers ökade tillträde i finans 
 eller hälsofrågor. Däremot finner vi ett samband med nationella 
demo kratinormer. Samväldets starka demokratier – Australien, Ka
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nada, Nya Zeeland och Storbritannien – har varit tongivande före
språkare för större öppenhet. Den ökade öppenheten under 1990 
och 2000talet sammanfaller också med stigande demokratisering 
bland Samväldets medlemsstater.

Jämförelsen mellan OSSE och Samväldet visar att funktionell 
nytta utgör en viktig förklaring till graden av öppenhet. I båda fal
len spelar också organisationernas sätt att hantera sin dagordning en 
viktig roll. OSSE:s hantering av säkerhetsproblematiken som betonar 
mjuka, mänskliga värden har lett till en högre grad av samröre med 
transnationella aktörer än i andra säkerhetsinriktade organisationer. 
Och Samväldets tonvikt på statlig offentlig sektor som motpart har 
reducerat nyttan av transnationella aktörers medverkan. Båda fallen 
understryker betydelsen av graden av demokrati bland medlems
staterna, i så måtto att ökad öppenhet är korrelerad med demokra
tisering. Förklaringar i termer av strategisk legitimering och norm
socialisering får inget starkt stöd vare sig i OSSE eller i Samväldet. 
Slutligen illustrerar båda fallen att informella kontakter är ett viktigt 
komplement till formellt tillträde.

Asiatiska utvecklingsbanken och Internationella valfångstkommissionen

Asiatiska utvecklingsbanken, ADB, bildades 1966 och har i dag 67 
medlemsstater. Det är en regional utvecklingsbank som likt Världs
banken finansierar olika utvecklingsprojekt, ofta genom långsiktiga 
lån till låg ränta. Man försöker främja policyreformer tänkta att leda 
till socioekonomisk utveckling. Medlemmarna kommer från hela 
Asien. Dessutom deltar alla de ledande industriländerna som finan
siärer. Japan har sedan starten 1966 spelat en central roll eftersom 
man tillsammans med USA varit bankens största långivare. Det ope
rationellt beslutsfattande organet inom ADB, Board of Directors, be
står av 12 representanter från de olika medlemsländerna. Även om de 
flesta beslut formellt tillkommer i konsensus finns det i bakgrunden 
en vägd röstfördelning utifrån hur mycket pengar varje land bidrar 
med. Det innebär att de rika långivarna, varav de flesta inte kommer 
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från Asien, har ett avgörande inflytande. I likhet med andra utveck
lingsbanker äger medlemsstaterna som aktieägare gemensamt ADB. 

Under det tidiga 1980talet började ADB engagera NGOs vid ge
nomförandet av specifika projekt, men från bankens grundande fram 
till 1990 hade endast 17 projekt innefattat NGOs. En vändpunkt blev 
antagandet av ett policydokument från 1987, där det lades fast att 
samarbete ska baseras på ett noggrant urval av NGOs med relevant 
kompetens och att NGOmedverkan i projekt kräver samtycke från 
mottagarlandets regering. Ett markant ökat deltagande av NGOs 
blev resultatet. Medan endast 7 procent av ADB:s lån involverade 
NGOs 1990, hade andelen stigit till 81 procent 2010.

Transnationella aktörers ökande medverkan i implementerings
fasen hängde också samman med ett perspektivskifte mot slutet av 
1980talet, då bankens huvudsakliga mål om ekonomisk utveckling 
kompletterades med nya prioriteringar, som att investera i social in
frastruktur (exempelvis hälsovård, skola och familjeplanering), för
bättra levnadsvillkoren för de allra fattigaste och värna om miljön. 
Med denna omorientering blev ett samarbete med NGOs mer ange
läget.

Även i fråga om politikens utformning kom NGOs att spela en 
viktigare roll. Till en början saknades formella regler, och ADB bjöd 
in en snäv krets NGOs till konsultationer från fall till fall. Ackredite
ringsregler, som tillät NGOs att delta som observatörer, instiftades 
1992. För att få observatörsstatus måste frivilligorganisationen – ut
över att vara relevant för bankens verksamhet – godkännas av rege
ringen i det land där den är baserad. Först 1998 utarbetades en poli
cy, baserad på bankens tidigare positiva erfarenheter, som vidgade 
kretsen av beviljade NGOs. Dock tilläts de bara delta i planeringen av 
länderspecifika program i begränsad grad. Besluten i bankens styrelse 
fattades traditionellt i enrum av medlemsstaternas representanter. 
Översyn och kvalitetskontroll sköttes fram till 1995 genom en intern 
revisionsprocess. Då infördes möjligheten för externa aktörer att läm
na in klagomål gällande projekt som inte följde beslutade riktlinjer 
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och procedurer. Under de två första åren lämnades två klagomål in. 
Båda avslogs. Först 2001 fick ett klagomål genomslag. Trots ändrade 
regler har alltså transnationella aktörers roll i övervakningsfasen för
blivit blygsam.

Utvecklingen i ADB förklaras bäst i termer av funktionell nytta. 
Samarbetet med transnationella aktörer började i genomförandet 
av program, där banken kunde dra nytta av frivilligorganisationer
nas expertis och lokalkännedom. Först sedan deras medverkan vi
sat sig fördelaktig, tilläts de medverka i andra delar av den politiska 
processen, om än i mindre omfattning. I detta fall finns inget stöd 
för strategisk legitimering. Öppningen för transnationella aktörer 
kom tidigare än de enstaka protester mot banken som förekom vid 
1990talets slut, och protesterna ändrade ingenting i tillträdesregler
na. Det finns dock ett samband med nationella demokratinormer, så 
tillvida att de utom regionala demokratiska medlemsstaterna (USA 
och länder i Väst europa) varit pådrivande i fråga om ökad öppenhet, 
och öppenheten ökade i takt med att medlemsstaterna blev mera 
demokratiska.

Internationella valfångstkommissionen, IWC, har funnits ända 
 sedan 1946, då 15 stater antog en konvention som reglerade val
fångsten i syfte att bevara beståndet. Nu har kommissionen 89 med
lemsstater och har genomgått en genomgripande förändring. Vid 
bildandet var IWC en klubb av valfångstnationer, som sinsemellan 
förhandlade fram fångstkvoter. Mot slutet av 1970talet anslöt sig 
ett stort antal nya medlemsstater, som aldrig bedrivit valfångst. Det 
sammanföll i tiden med en ökande medvetenhet i den allmänna opi
nionen om valexploateringen, NGOkampanjer för att helt förbjuda 
valfångst och en inriktning på skydd och bevarande av valar i USA:s 
politik. 

Maktbalansen inom IWC försköts därmed till fördel för de stater 
som prioriterade bevarande av valbeståndet. Följden blev ett globalt 
moratorium för kommersiell valfångst 1982, som fortfarande är i 
kraft. Dock har en del länder, däribland Norge, Island, Danmark/
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Grönland, Japan och Ryssland, fått igenom vissa undantag och tillåts 
än i dag fiska val. 

Under hela sin existens har IWC karakteriserats av en hög kon
fliktnivå – till en början mellan konkurrerande valfångstländer och 
sedan mellan dem som är för och dem som är emot valfångst. 

Det centrala beslutsfattande organet i IWC är Kommissionen, 
som bistås av ett antal kommittéer. Viktigast av dessa är den Veten
skapliga kommittén, som ger råd till Kommissionen gällande valbe
stånd och skyddsåtgärder. Den förlitade sig under sina första 25 år på 
sin egen expertis. Under 1970talet, i takt med att valfrågan blev kon
troversiell, öppnade den upp för andra experter. Kommitténs ordfö
rande kan inbjuda kvalificerade forskare (utöver dem som medlems
staterna nominerar) till diskussionerna kring politikens utformning. 
Vidare har NGOnätverket International Union for Conservation of 
Nature (IUCN) fått status som permanent ickeröstande medlem. 
Varje NGO som är ackrediterad till Kommissionen kan också no
minera en vetenskapligt kvalificerad observatör, som dock inte kan 
delta i diskussionerna, och lokala forskare kan inbjudas på samma 
premisser.

Även i själva beslutsfattandet i Kommissionen kan transnationel
la aktörer delta. Sedan 1949 erbjuds möjligheten att delta som obser
vatör informellt. Under 1970talet formaliserades det, och en regel 
för att kvalificera sig som observatör var att organisationen skulle ha 
kontor i tre länder. Mot mitten av 2000talet övergavs det kravet, 
och varje NGO som uttrycker intresse för de frågor som täcks i kon
ventionen kan ges ackreditering som observatör. Medlemsstaterna 
har möjlighet att granska NGOansökningarna men kan inte inlägga 
veto mot ackreditering. Ackrediterade observatörer kan lämna skrift
liga inlägg före mötet till sekretariatet, som gör dessa tillgängliga för 
medlemsstaterna. Ordföranden kan också ge observatörer möjlighet 
att tala. På senare tid har även en representativ men begränsad krets 
av NGOs tillåtits hålla anföranden vid särskilda NGOsessioner. Det 
växande intresset för deltagande bland NGOs har medfört ökande 
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arbetsbörda och kostnader för sekretariatet, vilket ledde till att IWC 
1984 började ta ut en avgift för deltagande. Sammantaget har IWC 
beskrivit en ovanlig utveckling över tiden: man var tidigt ute med 
att öppna upp för transnationella aktörer, införde dock vissa restrik
tioner i samband med att valfångsten blev mer kontroversiell, och 
har på senare tid åter visat större öppenhet såväl formellt som in
formellt.

Om IWC präglas av relativ öppenhet för transnationella aktörer 
i diskussionerna kring politikens utformning och i beslutsfattandet, 
är den mera sluten i fråga om övervakningen av valfångstmoratoriet, 
som huvudsakligen bygger på medlemsstaternas egenrapportering. 
Förslag att stärka kontrollen av hur moratoriet efterlevs genom att 
låta transnationella aktörer medverka har ofta framförts men stött på 
motstånd från valfångstnationerna.

Funktionell nytta är den viktigaste förklaringen till transnationel
la aktörers tillträde i beslutsprocessen. IWC har från allra första bör
jan haft ett behov av att konsultera vetenskaplig expertis. Däremot 
kan utvecklingen inte förklaras av strategisk legitimering. Det har 
funnits massor av protestaktioner mot valfångst, men de har primärt 
inte riktats mot IWC utan mot enskilda länder. Dessutom sträcker sig 
öppenheten i IWC tillbaka till organisationens tidiga år, långt innan 
valfångst blev en kontroversiell fråga. Inte heller normsocialisering 
utgör någon övertygande förklaring. Kommissionen öppnade upp 
för observatörer långt före de flesta andra IGOs (intergovernmental 
organizations, mellanstatliga organisationer), men när andra bekände 
sig till normen om deltagande under 1980talet intog man en mer 
restriktiv hållning. Bland de medlemsstater som varit mest avvisande 
till transnationella aktörers medverkan finns därtill demokratier som 
Norge, Island och Japan.

Jämförelsen mellan ADB och IWC visar åter på funktionell nytta 
som den viktigaste förklaringen till öppenhet. Vidare illustrerar fallen 
att informella arrangemang kan fungera både som en ersättning för 
och som komplement till formella regler.
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UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER: SLUTSATSER

När internationella organisationer med FN som förebild började pla
nera för eventuellt deltagande för andra aktörer än medlemsstaterna 
efter andra världskrigets slut var de i regel försiktiga och återhåll
samma. Det fanns flera skäl till att utvecklingen var tämligen långsam 
fram till 1990talet. I det kalla krigets skugga blev många organisa
tioner arenor för den politiska kampen mellan Väst och Öst, som 
hade olika inställning till ickestatliga aktörer. Därtill dominerade 
säkerhetsfrågorna. Dessutom var antalet demokratier bland med
lemsstaterna betydligt lägre än i dag. En tredje faktor var staternas 
värnande om sin okränkbara suveränitet. Utvecklingen mot över
nationell auktoritet, som i EU, majoritetsbeslut i mellanstatliga fora 
eller transnationell medverkan i världspolitiken hade ännu inte tagit 
fart. De internationella organisationerna fick sin legitimitet snarare 
genom förmågan att lösa globala problem än genom att leva upp till 
demokratiska deltagandeideal.

Med det kalla krigets slut bröts dödläget samtidigt som mänskliga 
rättigheter, utvecklings och miljöfrågor och mjuka säkerhetsfrågor 
intog mer framträdande plats. En annan viktig effekt var den begyn
nande demokratiseringen av tidigare auktoritära stater, som bland 
annat medförde en ändrad inställning till civilsamhällets aktörer. Den 
tidigare rigorösa inställningen till statlig suveränitet uppluckrades. 
Den gamla principen om ickeinblandning i staters inre angelägen
heter ersattes av idéer om ”humanitär intervention” och ”ansvar att 
skydda” (responsibility to protect, R2P). Slutligen innebar det kalla kri
gets slut och utvecklingen mot globalisering att internationella orga
nisationer hamnade i rampljuset. Ökande medvetenhet om att beslut 
på internationell nivå påverkar enskilda individers och gruppers verk
lighet samt den globala utbredningen av demokratinormer har med
fört att de internationella organisationernas legitimitet har ifrågasatts.

Vår forskning visar på en markant och otvetydig uppgång i de in
ternationella organisationernas öppenhet gentemot transnationella 
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aktörer efter 1990. Kommer denna trend att fortsätta eller kan vi 
förvänta oss bakslag framöver? 

Visserligen finns det exempel på att auktoritära medlemsstater 
i olika organisationer försöker begränsa tillträdet för aktörer som 
utsätter dem för kritik för brott mot mänskliga rättigheter och an
dra oegentligheter, men institutionaliseringen av tillträdesreglerna 
har faktiskt gått så långt att de svårligen kan återkallas. Demokrati
utvecklingen bland medlemsstaterna är en väsentlig faktor, vilket 
bland annat OSSE illustrerar. I den mån demokratiseringsprocessen 
går i stå och auktoritära tendenser ökar, som i det forna Sovjetimpe
riets arvtagarstater, kan man förvänta sig krav på begränsningar i 
transnationella aktörers deltagande.

Av de kompletterande förklaringar till den ökande öppenheten 
som vi prövat har vi funnit starkast stöd för funktionell nytta. Det 
betyder paradoxalt nog att den ”transnationella vändningen” i bety
dande grad beslutats och bevakats av de aktörer vars inflytande hotas 
av denna utveckling, det vill säga staterna. Trots suveränitetskostna
der i form av minskad autonomi och kontroll har medlemsstaterna i 
de internationella överstatliga organisationerna dragit slutsatsen att 
samröret med transnationella aktörer ger så stora fördelar att de upp
väger nackdelarna.

KONSEKVENSER

Det pågår en debatt i såväl politiska som akademiska kretsar huruvida 
det ökande deltagandet av transnationella organisationer i interna
tionella organisationer har någon betydelse. Inom Transdemos har vi 
undersökt tre aspekter av dessa konsekvenser:

• Konsekvenser beträffande transnationella aktörers inflytande 
över den politik som internationella organisationer bedriver.

• Konsekvenser beträffande de internationella organisationer
nas legitimitet.



[39]

Transnationella aktörer i internationella organisationer

• Konsekvenser för utfallet, det vill säga de politiska åtgärder 
som internationella organisationer vidtar. 

En fjärde aspekt, nämligen vad det ökande deltagandet av trans
nationella aktörer i internationella organisationer har för konsekven
ser för global demokrati, behandlas utförligare i skriftens avslutande 
del. 

Den minst utforskade av de nämnda konsekvenserna är utfallet 
och vilken inverkan de transnationella aktörernas deltagande har. Vi 
har utvecklat en analysram som riktar uppmärksamheten mot inver
kan på konflikt, gemenskap och de internationella beslutens efterlev
nad. Den demokratisering som det ökande deltagandet innebär skulle 
kunna ge nya förklaringar till varför antalet mellanstatliga krig har 
minskat på senare tid, varför vissa internationella gemenskaper vuxit 
sig starkare och handlingskraftigare än andra samt varför stater och 
individer tenderar att följa internationella beslut vid vissa tillfällen 
men inte vid andra.

De första försöken att studera denna problematik har lett fram till 
ett nytt forskningsprojekt, som stöds av Vetenskapsrådet och där re
sultaten ännu inte är klara. Projektet, med namnet ”The Performan
ce of International Organizations: Institutional Design and Policy 
Output in Global Governance” och med deltagande av Jonas Tall
berg, Thomas Sommerer, Theresa Squatrito och Magnus Lundgren, 
kommer att med hjälp av såväl statistisk analys som fallstudier un
dersöka hur variation i internationella organisationers uppbyggnad 
– däribland öppenhet för transnationella aktörer – påverkar utfallet 
i form av mer eller mindre effektiva politiska åtgärder och problem
lösningar.

Transnationella aktörers inflytande

För att slå fast vilket inflytande transnationella aktörer utövar, har vi 
ställt frågor kring när, hur och varför deras deltagande har betydelse. 
Varierar inflytandet i olika sakfrågor, i olika stadier av beslutspro
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cessen eller i olika typer av internationella organisationer? Är vissa 
typer av resurser eller strategier mer centrala än andra? Bidrar de 
transnationella aktörernas insatser till att de internationella organi
sationerna blir mera effektiva eller till globala omfördelningar?

För att besvara detta har vi genomfört intervjuer och gjort enkä
ter bland företrädare för NGOs, IGOs och medlemsstater. En tele
fonenkät riktade sig till ett slumpmässigt urval av 303 NGOs som är 
involverade i FN (vi fick 75 procents svarsfrekvens). Dessutom ge
nomförde vi 19 djupintervjuer med FNpersonal och representanter 
för FN:s medlemsstater. Detta har kompletterats med en nätbaserad 
enkät till NGOs som är involverade i 15 andra internationella orga
nisationer med generella mandat att behandla olika sakfrågor (till 
exempel Afrikanska unionen (AU), Samväldet, Europarådet och As
sociation of Southeast Asian Nations (ASEAN)).

För att förstå transnationella aktörers inflytande är det viktigt att 
veta vad de själva ser som mål med sitt deltagande. En av våra enkät
frågor till NGOs verksamma i FN gällde att rangordna hur ofta den 
egna organisationen eftersträvade fyra olika mål: öka organisationens 
synlighet, påverka politiken, söka finansiellt stöd samt samla infor
mation. Frågorna är ställda så att en NGO kan drivas av flera mål 
lika ofta. På det viset kan vi exempelvis fånga upp skillnader mellan 
organisationer som prioriterar synlighet framför att påverka politi
ken och organisationer för vilka målsättningarna att synas och att 
påverka politiken går in i varandra. Att vi analyserar organisationer
nas målsättningar utifrån vad de själva påstår har flera orsaker. För 
det första är organisationernas självförståelse en viktig grund för hur 
de samverkar med andra. Oavsett om en organisations beskrivning 
av sig själv är sann i någon djupare mening, så innebär beskrivningen 
av den egna organisationen en ram för hur organisationen kan agera 
med bibehållen trovärdighet. Om en NGO exempelvis påstår att den 
sällan eller aldrig försöker påverka politikens innehåll, blir det svårt 
att med bibehållen trovärdighet finansiera och delta i offentliga kam
panjer för att motarbeta politiska förslag. För det andra är den mest 
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effektiva metoden att ta reda på vad en organisation vill att ställa frå
gor om detta till organisationens företrädare. Även om målsättningar 
ibland anpassas för att tillfredsställa omgivningens förväntningar, 
finns ingen bättre källa till kunskap om vilka målsättningar som väg
leder en aktör än aktören själv.

Som framgår av tabell 4 är insamling av information den allra 
van ligaste målsättningen. Resultaten är anmärkningsvärda i två av
seenden. För det första är antagandet att transnationella aktörer av 
olika slag söker sig till internationella organisationer för att försöka 
påverka deras beslut utgångspunkten för existerande forskning. I vår 
undersökning hamnar denna ambition först på tredje plats. För det 
andra är ett vanligt förekommande påstående att NGOs söker sig 

Tabell 4. NGOs mål och påverkansstrategier 

Mål med deltagande

Aldrig / sällan Ofta / mycket ofta

Öka den egna organisationens synlighet 39 % 61 %

Påverka politiska beslut 50 % 50 %

Generera inkomster 81 % 19 %

Samla information 25 % 75 %

Påverkansstrategier

Väldigt sällan / sällan Ofta / väldigt ofta

Skapa opinion i nyhetsmedia 45 % 55 %

Skapa opinion genom kampanjer, protester eller events 53 % 47 %

Tillhandahålla information eller kunskap 30 % 70 %

Tillhandahålla finansiella eller materiella resurser 84 % 16 %

Tillhandahålla information om vilka behov och uppfattningar 
som organisationens medlemmar har 

20 % 80 %

Hänvisa till organisationens formella rättigheter 47 % 53 %

Interagera med representanter för stater eller internationella 
organisationer 

29 % 71 %

Antalet personer som svarat på olika frågor varierar mellan 206 och 220. Huvudfrågorna som ställdes var: ”Hur 

ofta verkar din organisation för att uppnå följande målsättningar i … [här återges namnet på det FN-organ som 

respondenten säger att den egna organisationen är vara mest involverad i]?” och ”Hur vanligt är det att din or-

ganisation använder någon av följande strategier för att påverka de beslut som fattas i … [här återges namnet på 

det FN-organ som respondenten säger att den egna organisationen är mest involverad i]?”
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till internationella organisationer för att få finansiellt stöd. Vår enkät 
tyder på att detta är underordnat.

Betydelsen av informationsutbytet visar sig också i de strategier 
för inflytande som NGOs använder sig av. Mellan 70 och 80 procent 
av de svarande hävdar att deras organisation ”tillför information el
ler expertis”, ”tillför information om de åsikter eller behov som finns 
hos dem de företräder” eller ”interagerar med representanter för den 
internationella organisationen eller medlemsstaterna”. Dessa resul
tat visar att informationsutbyte mellan internationella organisatio
ner och NGOs är en viktig drivkraft bakom frivilligorganisationernas 
inträde på den globala arenan.

Tidigare forskning kring NGOs har betonat deras opinionsbil
dande roll och lagt tonvikten på organisationernas försök att via 
kampanjer och skapandet av transnationella koalitioner sätta press 
på beslutsfattare. Våra statistiska analyser av enkätsvaren ger dock vid 
handen att det finns två åtskiljbara grupper av NGOs med likartade 
kombinationer av strategier. En grupp föredrar en opinionsbildande 
strategi, där man försöker mobilisera den allmänna opinionen och 
därför lägger mindre tonvikt vid personliga kontakter med interna
tionella organisationer eller deras medlemsstater. Den andra gruppen 
bekänner sig till en expertstrategi, där huvudsyftet är att bidra med 
policyrelevant expertis och information om de grupper och idéer de 
företräder.

Våra data tyder på att expertstrategin är vanligare. Man kan göra 
en jämförelse med lobbyister i USA och Europa. På samma sätt som 
relationerna mellan lobbyister och nationella beslutsfattare bygger 
på ett informationsutbyte till ömsesidig nytta, behöver beslutsfat
tare i IGOs olika typer av information som inte alltid kan genereras 
inom den egna organisationen. NGOs å sin sida specialiserar sig på 
att samla in och förmedla information som gynnar deras syften, vilket 
kan leda till beslut som reflekterar ett visst mått av NGOinflytande.

Vi har studerat två dimensioner av NGOinflytande på inter
nationella organisationers beslut. Den ena gäller beslutens effekti
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vitet: i vilken utsträckning underlättar NGOs den internationella 
organisationens beslutsfattande och problemlösning? Den andra 
dimensionen handlar om fördelningsaspekten av politiska beslut: i 
vad mån bidrar NGOs till beslut som favoriserar en grupp aktörer 
på andras bekostnad? I förhandlingarna om hållbar utveckling kan 
NGOs exempelvis bidra med information som hjälper parterna att 
nå en uppgörelse (effektivitet). Eftersom det stora hindret för effektiv 
problemlösning inom den internationella politiken består i att stater 
ofta har svårt att komma överens, kan medverkan av NGOs stärka de 
internationella organisationernas effektivitet på olika sätt. Förutom 
att presentera information som underlättar identifikation av problem 
och lösningar, kan NGOs stärka internationella organisationers ef
fektivitet på andra sätt: till exempel genom att bidra med ekonomiska 
resurser för att genomföra politiken i verkligheten, eller genom att 
förskjuta den politiska diskussionen från olika staters egenintressen 
till målsättningar som delas av en större grupp människor i många 
länder. Samtidigt kan NGOs deltagande i internationella organisa
tioner bidra till ett förhandlingsresultat som till exempel gynnar rika 
stater mer än fattiga (fördelning). Den information som NGOs bi
drar med i den politiska diskussionen kan lyfta fram lösningar som i 
första hand är relevanta för problem i den ekonomiskt utvecklade de
len av världen, exempelvis i fråga om hur kapitalintensiv produktion 
av teknologi, kunskap och finansiella tjänster kan underlättas. På det 
viset kan NGOs deltagande gynna personer och intressen inom EU 
eller Nordamerika i högre grad än i Mellanöstern eller Sydamerika.

Figur 2 visar att vi kan se klara skillnader i fråga om upplevt infly
tande. Det vänstra diagrammet skildrar i vilken mån de undersökta 
NGOföreträdarna håller med om att deras insats i ett specifikt FN
organ stärker FN:s problemlösningsförmåga, det vill säga bidrar till 
de internationella organisationernas effektivitet. Det högra diagram
met anger i vad mån de håller med om att deras påverkan leder till 
beslut som gynnar vissa medlemsstater. NGOföreträdarna upplever 
sig ha betydligt mer inflytande på FNorganens effektivitet än på be
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slutens fördelningsaspekter. Merparten av de intervjuade FNtjänste
männen och medlemsstatsdelegaterna delar denna uppfattning.

Vidare bad vi NGOföreträdarna att uppskatta vilken påverkan de 
haft på besluten i det FNorgan de var mest verksamma i. Resulta
ten, som redovisas i figur 2, antyder att flera NGOs upplever sig ha 
litet eller medelstort inflytande. Intressant nog uppfattar de inter
vjuade FNtjänstemännen och medlemsstatsdelegaterna att NGOs 
har medel stort eller relativt stort inflytande.

För att få en uppfattning om vilka faktorer som avgör om man upp
lever sig ha inflytande har vi genomfört en statistisk undersökning, 
vars resultat sammanfattas i tabell 5. De viktigaste faktorerna med en 
positiv effekt på upplevt inflytande är markerade i tabellen. NGOs 
som prioriterar en expertstrategi upplever sig ha större inflytande 
än de som satsar på opinionsbildning. Vidare antyder resultaten att 

Figur 2. Uppfattningar om NGO-inflytande
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NGOrepresentanternas uppskattning av det egna inflytandet ökar ju 
större möjlighet man upplever sig ha att bli involverad i FNorganet 
och ju mer man har som målsättning att påverka besluts fattandet. 

Vi tolkar resultaten som att expertstrategier och involvering i be
slutsprocesser stärker det inflytande över politiska beslut som NGOs 
faktiskt har, inte bara deras upplevelse av inflytande. Att deltagande 
i en beslutsprocess stärker organisationens inflytande över politiska 
beslut är ingen överraskande tolkning. Det är genom deltagande i 
beslutsprocesser som en NGO får möjlighet att argumentera i de
talj för att olika problem och lösningar bör uppmärksammas. Sam
tidigt är det utifrån tidigare forskningsperspektiv på global politik 
ingen självklarhet att en NGO som vill vinna inflytande bör delta i 
besluts fattandet i så stor utsträckning som möjligt. Aktivt deltagande 
i globalt beslutsfattande kan göra det svårt att ta politisk strid och 
att ställa krav på långtgående förändringar. Från detta kritiska per
spektiv är det överraskande att expertstrategin förefaller mer fram
gångsrik än opinionsbildning när målet är att vinna inflytande över 
politiken. Vår förklaring till att det trots allt förhåller sig på detta 
sätt är att NGOs, i större utsträckning än vad tidigare forskning gett 
oss anledning att tro, vinner inflytande över politiska beslut genom 
att kunna tillhandahålla svårtillgänglig och politiskt relevant infor
mation. Denna tolkning stöds även av intervjuer med personal och 
representanter för regeringar inom FN.

Vad betyder då dessa förklaringar för praktisk politik? Utifrån den 
normativa synpunkten att NGOs har för stort inflytande över dagens 
globala politik vore en rimlig strategi att utvidga staters och interna
tionella organisationers egen kapacitet att inhämta information utan 
att NGOs blandas in. Utifrån den motsatta normativa synpunkten, 
att NGOs i allmänhet har för litet inflytande i dagens globala politik, 
vore en rimlig strategi att fler NGOs än i dag börjar utnyttja sin för
måga att samla unik information om politiska förhållanden och att 
delta i alla faser av det internationella beslutsfattandet för att presen
tera denna information i detalj. 
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Dessa tolkningar och strategier stämmer också väl överens med 
att vi inte finner något stöd för att branschorganisationer, fackföre
ningar eller politiska partier skulle ha större inflytande än NGOs, 
trots att dessa förfogar över större resurser och ofta har skapats för 
att påverka politiken. Andra faktorer som inte uppfattas spela någon 
avgörande roll är hur ofta man interagerar med FNtjänstemän och 
medlemsstaternas delegater, hur stor personal NGOs har eller hur 
länge en NGO deltagit i FNorganet. I stället förefaller NGOs infly
tande över den globala politiken, som sagt, bero på deras förmåga att 
tillhandahålla relevant och svåråtkomlig information.

Internationella organisationers legitimitet

Under de senaste decennierna har internationella organisationer 
kommit att ifrågasättas och kritiseras i högre grad än tidigare. Medan 

Tabell 5. Regressionsanalys: Vilka faktorer bestämmer upplevt politiskt inflytande? 

Variabler
Statistiskt 

stöd

Användande av expertstrategier +

Användande av påtryckningsstrategier 

Upplevd egen delaktighet i den politiska institutionen ifråga +

Organisationen är ett företag, politiskt parti, en fackförening eller 
branschorganisation 

Samverkan med FN-tjänstemän är vanligt förekommande

Samverkan med regeringsdelegationer är vanligt förekommande 

Organisationen strävar efter att påverka politiska beslut +

Antal år som organisationen deltagit i ett visst FN-organ

Antal anställda inom organisationen

Antal respondenter som analysen baseras på 144

Andel förklarad varians i upplevt politiskt inflytande (adjusted R2) 38,1 %

Faktorer som har ett statistiskt signifikant positivt samband med upplevt politiskt inflytande är markerade ”+” 

(säkerhetsnivå 0,01). Övriga faktorer saknar statistiskt signifikant samband med upplevt politiskt inflytande.
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de historiskt sett åtnjutit latent folkligt stöd, tyder utvecklingen se
dan 1990talets början på att denna så kallade tillåtande konsensus 
(ljumt intresse men stöd för organisationernas allmänna inriktning) 
är på väg att försvinna. Olika sociala rörelser har lanserat kampan
jer, demonstrationer och protester, där internationella organisatio
ners politik och beslutsregler blivit måltavlor för kritik. Väljare i 
flera euro peiska länder har avvisat internationellt framförhandlade 
fördrag i folkomröstningar. Missnöjet med internationellt samarbete 
dominerat av eliter har lett till bildandet av alternativa arenor som 
World Social Forum.

Denna utveckling har genererat en intensiv forskardebatt kring 
internationella organisationers legitimitet i normativa termer, där 
värden som demokrati, rättvisa och effektivitet stått i förgrunden. En 
del ser det som kallas det demokratiska underskottet som ett primärt 
legitimitetsproblem, medan andra hävdar att internationella orga
nisationers legitimitet beror på vilka resultat de kan åstadkomma. 
Normativt orienterade studier ställer frågan om vilka värden som ska 
gälla som måttstock för internationella organisationers legitimitet, 
och hur de enskilda organisationerna lever upp till dessa värden. Det 
finns dock mindre forskning kring internationella organisationers le
gitimitet i sociologisk mening, det vill säga i vad mån medlemsstater
nas medborgare accepterar och stöder internationella organisationer. 
Frågan blir då i stället: i vilken utsträckning accepteras internatio
nella organisationer av allmänheten, och vad förklarar variationer i 
uppfattad legitimitet? Inom Transdemos har vi tagit inledande steg 
för att tackla den typen av frågor.

På basis av World Values Survey (WVS) och European Values 
Study (EVS) har vi byggt upp en databas gällande allmänhetens  tillit 
till FN i 26 olika länder från 1994 till 2004. Den ger möjlighet att 
testa de två alternativa förklaringar till legitimitet som dominerat 
diskussionen: intresserepresentation (input legitimacy) eller resultat 
(output legitimacy).

Figur 3 visar att i fyra länder är det mer än 80 procent av de till
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frågade som har mycket stor eller ganska stor tillit till FN (Albanien, 
Bangladesh, Tanzania och Uganda). Däremot är det mindre än 50 
procent av de tillfrågade i Argentina, Guatemala och Indonesien som 
har motsvarande grad av tillit till världsorganisationen. I medeltal är 
det strax över 65 procent som har mycket stor eller ganska stor tillit 
till FN.

Med hjälp av svar på andra frågor i WVS och EVS har vi testat sex 
hypoteser som är relaterade till de två alternativa förklaringarna (in
tresserepresentation/resultat).

1. Ju bättre FNrepresentation medborgarna i ett land har ge
nom sin regering, desto mer sannolikt att de har tillit till FN 
(indikator: permanent, temporärt eller inget medlemskap i 
FN:s säkerhetsråd). 

2. Ju bättre FNrepresentation medborgare i ett land har genom 
CSOs, desto mer sannolikt att de har tillit till FN (indikator: 
antalet ackrediterade CSOs enligt FN:s databas).

Figur 3. Andel av medborgare som har mycket eller ganska mycket förtroende för FN
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3. Ju högre medborgarna värderar demokrati som styrelseskick, 
desto mindre sannolikt att de upplever FN som legitimt (indi
kator: svar på enkätfrågor om demokrati är det bästa styrelse
skicket och om det egna landet kan betraktas som demokra
tiskt).

Dessa tre hypoteser är relaterade till intresserepresentation som legi
timeringsgrund.

Ytterligare tre hypoteser ger uttryck för resultat som legitime
ringsgrund.

4.  Ju högre effektivitet i fråga om problemlösning FN uppfat
tas ha, desto mer sannolikt att medborgarna har tillit till FN 
(indikator: svar på enkätfråga om vilken instans som är bäst 
skickad att besluta i fem angivna sakfrågor – FN, den egna re
geringen i samråd med FN eller enbart den egna regeringen).

5. Ju mer fördelaktig fördelningen av kostnader och förmåner 
är, desto mer sannolikt att medborgarna har tillit till FN (in
dikator: det egna landets bidrag per capita till FN:s reguljära 
budget). 

6. Ju mer förmånliga erfarenheterna är av nationella politiska 
institutioner, desto mer sannolikt att medborgarna har tillit 
till FN (indikator: svar på enkätfrågor om tillit till det egna 
landets parlament och offentliga förvaltning)

Vår statistiska analys ger starkt stöd för resultat som primär legiti
meringsgrund, medan intresserepresentation får betydligt mindre 
stöd. Den första hypotesen ovan falsifieras, så tillvida att regerings
representation i säkerhetsrådet och tillit till FN är negativt korrele
rade. Hypotes 2 om CSOrepresentation får visst stöd, men hypotes 
3 motsägs av att medborgare förefaller ha större tillit till FN, ju mera 
de värdesätter demokrati som nationellt styrelseskick. Däremot får 
hypoteserna 4–6 klart stöd i våra resultat. Sammanfattningsvis före
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faller det vara det som FN åstadkommer eller förväntas åstadkomma 
som ger organisationen legitimitet i folks ögon, medan frågan om 
huruvida deras intressen är väl representerade i FN inte påverkar 
uppfattningen om legitimitet i nämnvärd grad.
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OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN

Sedan millennieskiftet har mellanstatliga organisationer, till exempel 
FN och Världsbanken, i allt högre grad öppnat för samarbete med 
ickestatliga, privata aktörer. Det kan vara enskilda företag (H&M, 
Procter & Gamble, Shell), näringslivsorganisationer (World Busi
ness Council for Sustainable Development), frivilligorganisationer 
(Rädda Barnen, Amnesty International) och välgörenhetsstiftelser 
(Bill & Melinda Gates Foundation). Ett av Transdemos huvud teman 
har handlat om samverkan mellan dessa offentliga och privata or
ganisationer, vilket blivit en allt viktigare global styrform. Inom 
Transdemos har vi särskilt studerat offentligprivata partnerskap där 
internationella organisationer (offentliga aktörer) samverkar med fö
retag, frivilligorganisationer och/eller stiftelser (privata aktörer) för 
att uppnå gemensamma mål. Det handlar om frågor av stort allmän
intresse, till exempel miljö, hälsa, fattigdomsbekämpning, ansvars
fulla investeringar och jämställdhet. Ofta inriktar sig samverkan på 
att förbättra förhållanden för utsatta grupper i låginkomstländer.

Våra studier har berört tre sakområden: miljö, social utveckling 
och hälsa, vilka alla kan karaktäriseras som global public goods, det vill 
säga allmännyttiga frågor där stater och internationella organisatio
ner traditionellt haft ansvaret. I linje med programmets övergripande 
syfte har vi undersökt hur demokratiska värden som deltagande, re
presentation och ansvarsutkrävande påverkas av att fler aktörer del
tar. Därtill har vi studerat hur föreställningar om mål, styrmedel och 
ansvarssfärer formas när staters tidigare dominans minskar. 
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På ett övergripande plan har det varit centralt att undersöka hur 
distinktionen mellan offentligt och privat formar uppfattningar om 
roller, ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande i globala samman
hang. De demokratiska utmaningar som hybrida styrformer medför 
har varit ett tema. Dessutom har vi uppmärksammat hur utveckling
en mot mer offentligprivat samverkan utmanar invanda analytiska 
termer och teoretiska perspektiv. Ämnet internationella relationer 
domineras av en förenklad distinktion där stater och internationella 
organisationer likställs med offentliga aktörer (public actors) och fri
villigorganisationer, företag, stiftelser kallas privata aktörer (private 
actors). Vi har ofta valt att ansluta oss till detta etablerade sätt att 
använda termerna offentligt och privat, men också påpekat att gräns
dragningen är laddad och inte självklar i ett globalt sammanhang. 
Inom ett demokratiskt land anses staten ha ett ansvar för det offent
liga, gemensamma bästa där många särintressen måste sammanvägas. 
I ett globalt sammanhang driver däremot stater sina egenintressen 
gentemot andra stater. Även om mellanstatliga organisationer för
söker skapa överenskommelser för att gynna gemensamma globala 
mål till exempel om miljö eller handel, har organisationerna inte nå
gon större tvingande makt. Är det då aktörerna, sakområdena, mål
sättningarna eller styrprocesserna som bör ges privat eller offentlig 
etikett? Sådana frågor vill vi hålla levande för att främja teoriutveck
lingen och leda den empiriska analysen i nya banor. 

Vår forskning på detta område har präglats av kvalitativa meto
der, framför allt fallstudier, jämförande studier, intervjuer och del
tagande observationer. Den har gynnats av att tillgången till mate
rial ökar i en tid då internationella organisationer försöker bli mer 
transparenta. Vi har använt oss av flera olika teoretiska perspektiv för 
att tolka utvecklingen, till exempel demokratiteori i olika varianter, 
governanceteorier, kritisk samhällsvetenskaplig teori, organisations
teori och feministisk teori. 

En viktig del i samarbetet med andra forskargrupper har varit 
att inspireras av demokratiteori för att studera till exempel företags 
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medverkan inte bara utifrån effektivitetsaspekter utan också utifrån 
tankar om medborgarstyre, kärnan i all demokratiteori. Samtidigt 
är normativ teori om demokrati ofta styrd av kategoriseringar som i 
den sociala praktiken är mer svårfångade, där uppdelningen av olika 
sfärer och aktörer är mer komplex. I en analys av begreppet corpo-
rate citzenship betonar vi att företag är med och skapar nya roller och 
identiteter. Företag konstruerar föreställningar om medborgare när 
de agerar politiskt – ett exempel är när amerikanska företag har som 
policy att aktivt anställa minoriteter eller stödja homosexuellas rät
tigheter. Å andra sidan kan företag också skapa klienter/konsumenter 
av medborgare när de utför välfärdstjänster privat. Användandet av 
begreppet medborgarskap i företagspolicies om samhällsansvar visar 
att det innehåller positiva föreställningar om gemenskap och ansvar. 
Det väcker dock också frågor om begreppets kärna, medborgarska
pets relation till det demokratiska politiska systemet, och gränsdrag
ningar kring vad och vilka som bör ingå i det.

Vi har lagt tonvikten på frågor om vilka maktrelationer och makt
förskjutningar offentligprivat samverkan leder till och hur föreställ
ningar skapas om vad som är rätt mål och medel i globalt samarbete. 
Hur påverkas exempelvis företags makt över samhällsutvecklingen 
av deras ökade engagemang i FNsammanhang? Våra studier visar 
att offentligprivata partnerskap i flera fall avspeglar existerande glo
bala strukturella ojämlikheter snarare än att bidra till utjämning och 
demokratisering.

Miljö, social utveckling och hälsa har som nämnts stått i fokus 
för vårt empiriska arbete. De viktigaste resultaten från vår forskning 
sammanfattas under dessa tre rubriker.

MILJÖ

En övergripande fråga för vår forskning var huruvida den globala 
miljöpolitiken har blivit mer demokratisk genom det ökade deltagan
det av civilsamhället, andra ickestatliga aktörer och offentligprivata 
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nätverk i multilaterala förhandlingar och globala styrformer. Vi har 
undersökt två områden:

• Ickestatliga aktörers deltagande och representation i FN:s 
klimatförhandlingar samt diplomati för hållbar utveckling 
under de senaste 20 åren.

• FN:s offentligprivata partnerskap för hållbar utveckling som 
etablerades för drygt ett decennium sedan.

Internationella miljöförhandlingar är intressanta att undersöka då de 
– jämfört med alla andra policyområden som mänskliga rättigheter, 
finanspolitik och säkerhet – har de mest utvecklade mekanismerna 
för representation och deltagande av ickestatliga organisationer. 
Kan ske beror detta på att miljöfrågor historiskt sett inte varit bland 
de sakområden där stater värnat sin suveränitet mest. Dessutom är 
de ickestatliga organisationerna på området många: miljörörelsen, 
kvinno organisationer, ursprungsbefolkningar, företag, fackförening
ar och vetenskapssamhället. Den globala miljödiplomatin har beskri
vits som en medborgardiplomati där ickestatliga aktörer ges möjlighet 
att delta med röst men utan att rösta. Att rösta är förbehållet stater, 
som är de enda aktörer som kan förhandla och ingå internationella 
miljö avtal.

Har då den globala miljöpolitiken blivit mer demokratiskt legi
tim? Svaret är ja (med viss reservation) om vi ser på graden av och 
formerna för civilsamhällets deltagande. Reservationen hänger ihop 
med vad vi menar med demokratisk legitimitet i en global kontext 
bestående av territoriellt organiserade suveräna stater. Det är proble
matiskt att överföra nationella demokratimodeller med regelbundna 
parlamentariska val på en global decentraliserad ordning, som saknar 
central auktoritet och består av närmare 200 suveräna stater. Därtill 
finns ett fragmenterat lapptäcke av överlappande aktörer i civilsam
hället, näringslivsaktörer och offentliga organisationer. I stället bör 
vi värdera om enskilda demokrativärden – ökad insyn, deltagande, re
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presentation och ansvarsutkrävande – har fått mer utrymme under 
de senaste tjugo årens miljödiplomati. I det perspektivet har den glo
bala miljöpolitiken otvetydigt demokratiserats de senaste tre decen
nierna. Sedan FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 
1992 har representationen av 10 000tals aktörer från miljörörelsen, 
företag, ursprungsbefolkning, städer och kommuner, ungdomar, 
kvinno rörelsen och flera andra institutionaliserats. Vidare måste 
stater rättfärdiga sina beslut i internationella förhandlingar inför en 
bredare krets av ickestatliga och medborgerliga organisationer. I 
FN:s klimatförhandlingar ges miljöorganisationer som Greenpeace 
och företag som Shell möjlighet att delta i dialog med regeringar om 
hur den globala klimatkrisen ska hanteras. Vidare bereds ickestatliga 
organisationer möjlighet att i internationella förhandlingar tala till 
och kritisera regeringar. 

Demokrativärden i den globala miljöpolitiken har således värnats 
genom att man experimenterat med former för samtalande eller delibe-
rativ demokrati där stater och civilsamhället möts i en offentlig dialog 
om hur den globala miljökrisen ska hanteras och ett hållbart, klimat
neutralt samhälle byggas. 

Om de ickestatliga organisationernas allt större roll haft en viss 
demokratiserande effekt, visar däremot vår forskning att FN:s offent
ligprivata partnerskap inte bidragit nämnvärt till demokratiseringen 
av den globala miljöpolitiken. Efter FN:s globala toppmöte i Johan
nesburg 2002 lanserades närmare 300 offentligprivata partnerskap 
för hållbar utveckling som ett komplement till mellanstatliga avtal. 
Partnerskapen lanserades som en effektiv och innovativ samverkans
form. Med sina nätverk av aktörer från näringsliv, civilsamhälle, re
geringar och högskolesektorn ansågs de också ha demokratisk po
tential. Förhoppningarna om ett breddat deltagande, ökad insyn och 
effektiv implementering infriades dock inte fullt ut. Ett decennium 
senare, i samband med FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio 
2012, avvecklades den FNkommission som stöttat partnerskapen.

I ljuset av det globala klimathotet, den omfattande skogsskövling
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en och utarmningen av biologisk mångfald ställs allt oftare frågan om 
effektivitetsvärden inte är lika väsentliga som demokrativärden i den 
globala miljöpolitiken. I dag präglas klimat och miljöförhandlingar
na av ett dödläge och ett kroniskt genomförandeunderskott. Staterna 
lever inte upp till de drygt 400 multilaterala miljööverenskommelser 
som ingåtts. Vad hjälper ett omfattande demokratiskt deltagande av 
närmare 20 000 representanter för civilsamhälle och näringsliv om 
inte FN:s miljöförhandlingar kan frambringa ett resultat som förhin
drar avsmältningen av polarisar, skogsskövlingen av Amazonas och 
utrotningen av bengaliska tigrar? Hur kan vi garantera att demokra
tiseringen av den globala miljöpolitiken inte sker på bekostnad av att 
vi överskrider de planetära gränserna för ekosystemens och mänsk
lighetens överlevnad?

SOCIAL UTVECKLING

FN:s organ på utvecklingsområdet, framför allt UNDP, UNICEF, 
ILO och UN Women, samverkar med näringslivets organisationer 
och enskilda storföretag både genom bilaterala partnerskap och bre
dare paraplyorganisationer som FN:s Global Compact och UNDP:s 
Private Sector Division. Vår forskning visar att detta är en omstridd 
utveckling där partnerskapen retoriskt framställs som vinnvinn
initiativ men samtidigt utsätts för kritik från FN:s medlemsstater, 
FNanställda, frivilligorganisationer och gräsrotsaktivister. Kritiken 
gäller ofta att kriterierna för medlemskap bör breddas och mekanis
mer för ansvarsutkrävande stärkas. 

Som svar på kritiken har flera partnerskap genomfört föränd
ringar i kriterierna för medlemskap, tillgänglighet, kommunikation 
och krav på rapportering. Genom deltagande observation i online
konsultationer har vi dock kunnat visa svagheter med denna form 
av deltagande, där ojämlikheten mellan eliter, experter och allmän
heten kvarstår om än i mer subtil form. Exempelvis kritiserar frivil
ligorganisationer från länder i Syd det engelska språkets dominans. 
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Också bristen på inflytande för dem som partnerskapen är avsedda 
att stödja kritiseras. Partnerskapens popularitet tolkas i ljuset av en 
bredare trend mot marknadsorientering av globala offentligprivata 
styrformer. 

I andra delstudier har vi undersökt offentligprivata partnerskap 
för kvinnors ställning, där vi sett att allt fler samarbeten initieras 
mellan FNorgan och företag för att stärka kvinnors entreprenör
skap i låginkomstländer. UN Women samarbetar till exempel med 
Coca Cola, Omega, Avon, Johnson & Johnson, Macy och Cisco för 
att stärka kvinnors ekonomiska ställning och för att motarbeta våld 
mot kvinnor. Genom sådana partnerskap framställs allt oftare the en-
trepreneurial woman som en lösning på fattigdom och bristande jäm
ställdhet. Betoningen på entreprenörskap reflekterar globala aktörers 
föreställningar om vad utveckling är och bör vara, något som inte 
alltid är förankrat i de lokala sammanhang där stor ojämlikhet råder. 
Därtill kan det uppstå beroende av lånat kapital för småskaligt entre
prenörskap inom försäljning, jordbruk eller tillverkning. 

Vi har sett att många samarbeten fungerar som ett paraply över en 
rad mindre projekt som samfinansieras och planeras gemensamt och 
i praktiken utförs antingen av en FNorganisation, ett företag eller 
en frivilligorganisation. En studie av tre sådana partnerskap – FN:s 
Global Compacts Women’s Empowerment Principles, Världsban
kens Private Sector Leaders Forum och UN Foundation/Nikes ge
mensamma Coalition for Adolescent Girls – undersöker hur policies 
om jämställdhet och fattigdomsbekämpning formas genom partner
skapen. Studien visar att jämställdhet likställs med stärkande av kvin
nors ekonomiska ställning. Partnerskapen bygger på en bild av kvin
nors självbestämmande, som utgår ifrån antagandet om att företags 
vinst och stärkande av kvinnors ställning är ömsesidigt förstärkande, 
där varje enskild kvinna ansvarar för utveckling och produktivitet 
genom entreprenörskap. Detta står i kontrast till FN:s utvecklings
arbete som bygger på ett institutionellt ramverk där individen ses 
som ett rättighetssubjekt och staten har ansvar för att skapa samhäl
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len där hela spektrumet av individens rättigheter främjas. Partner
skapen har lyckats få upp frågor om flickors och kvinnors ställning på 
globala aktörers agenda, till exempel hos World Economic Forum och 
stora företag, men den enskilda statens långsiktiga ansvar blir ofta 
osynligt i vinnvinnretoriken. Därtill skapas en bild av att jämställd
het främst handlar om kvinnor.

HÄLSA

Området hälsa är vid sidan av miljö det område där flest nya former 
av offentligprivata styrformer skapats. Till exempel har FNorganet 
UNICEF samarbetat med Telenor, Procter & Gamble, Gucci, H&M 
och Ikea Foundation på områden som rör barns hälsa, hivförebyg
gande och stelkrampsvaccin. Särskilt området hiv/aidsbekämpning 
har varit föremål för många partnerskap. Mest välkänt är UNAIDS 
och Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. I en studie 
av utvecklingen på området konstaterar vi att koordineringen mel
lan olika globala styrformer ägnade åt att minska hiv/aids har varit 
svag, vilket minskat effektiviteten och gett onödiga överlappningar. 
Lika ledes har representation av alla berörda grupper, från människor 
som lever med aids till läkemedelsföretag och FNorgan, varit ojämn, 
och ofta har FNorganens inflytande försvagats. FN utgör potentiellt 
via medlemsstaterna en länk till befolkningar och parlament världen 
över, en kanal för ansvarsutkrävande och översyn. Den diversifierade 
uppsättningen partnerskapsaktörer gör dock att ansvarsutkrävandet 
måste äga rum i flera led och i praktiken blir diffust och svagt. 

I en delstudie har vi granskat Global PublicPrivate Partnership 
for Handwashing With Soap, ett samarbete mellan FN (UNICEF, 
Världsbanken) och stora tvåltillverkare (Unilever, ColgatePalmoli
ve, Procter & Gamble) som syftar till minska smittspridning genom 
att öka förekomsten av handtvätt med tvål i låginkomstländer. I part
nerskapets upplägg betonar Global PublicPrivate Partnership for 
Handwashing With Soap tvålföretagens marknadsföringsstrategier 
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som ett viktigt sätt att påverka individers hygienbeteende på lokal 
nivå. Partnerskapet bidrar då visserligen till att höja medvetenheten 
om handtvätt, men formar samtidigt föreställningar om hälsa som en 
handelsvara som står i kontrast till FN:s rätt till hälsa.

Civilsamhällets organisationer har i och med partnerskapen fått 
tillträde till internationella organisationer som WHO. Samarbetena 
har främjats av att ett rättighetsbaserat perspektiv på hälsa, och ut
vecklingsfrågorna har fått starkare ställning. Offentligprivata initia
tiv inom hälsoområdet har främst rört bekämpning av smittsamma 
sjukdomar som hiv/aids. Frivilligorganisationers deltagande i sådana 
initiativ har haft både för och nackdelar. De har fått större infly
tande över politiska beslutsprocesser, som därmed har kommit när
mare gräsrötterna, men har samtidigt i många fall blivit tvingade att 
gå staters ärenden. Det allt större antalet aktörer inom hälsosektorn 
har också lett till viss fragmentering. Vår forskning visar att offentlig
privata partnerskap som fokuserar på ickesmittsamma sjukdomar än 
så länge är relativt få jämfört med exempelvis hiv/aids. Utmaning
arna med att involvera till exempel mat och dryckesindustrin är 
 des to större, eftersom de bidrar till livsstilssjukdomar genom att sälja 
ohälso samma produkter. Det är troligt att flera partnerskap kommer 
att bildas för att möta gränsöverskridande utmaningar som berör 
skärningspunkten mellan hälsa, miljö och utveckling.

OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN: SLUTSATSER 

Demokrativärden är således bara en av flera olika källor till legitimi
tet för globala styrformer. Effektiv problemlösning, expertkunskap, 
moralisk auktoritet och substantiell legitimitet, vilket innebär att 
själva innehållet i politiken gör att den uppfattas som rättfärdig av 
relevanta målgrupper, fungerar också legitimerande på global nivå. 
När vi undersökt i vems ögon de globala organisationerna försöker 
uppnå legitimitet kan vi se att mellanstatliga organisationer öppnar 
för inflytande för fler olika typer av aktörer. 
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Våra studier av global offentligprivat samverkan, som partner
skap mellan FN och näringslivet, visar att det är långt ifrån själv
klart vilka grupper som står i fokus för olika legitimeringsförsök. För 
företag är aktieägare och konsumenter viktiga målgrupper, medan 
FNorgan är beroende av förtroendet i medlemsstaterna. De källor 
till legitimitet som regeringar framhåller hos partnerskapen är inte 
alltid de som övertygar väljare eller civilsamhället. En mellanstatlig 
överenskommelse på miljöområdet kan ses som legitim i staters ögon 
om processen bakom den varit transparent och öppen, men kan få 
svag legitimitet hos expertsamhället på vetenskapliga grunder. Det 
är förklaringen till att vi sett flera fall då olika grupper har ifrågasatt 
legitimiteten eller till och med försökt avlegitimera de globala styr
formerna. Det förekommer kritik mot såväl procedurerna som sub
stansen i de internationella organisationernas arbete. För att förstå 
och förklara den fortsatta utvecklingen av de globala styrformerna 
behövs alltså vidare studier av legitimiteten.
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TRANSNATIONELLA AKTÖRERS 
STRATEGIER OCH AKTIONER

I Transdemos har transnationaliseringen även studerats utifrån ett 
nerifrånperspektiv där aktörskapet hos olika rörelser ställs i fokus. 
Olika former av aktivism från civilsamhället riktad mot internatio
nella institutioner har analyserats i termer av opposition och mot
stånd. Den roll relativt marginaliserade grupper spelar i globala styr
ningsprocesser har uppmärksammats. Geografiskt hämtas flera av 
fallstudierna från det globala Syd.

Hur kan man då förstå och förklara transnationella aktörers stra
tegier gentemot internationella institutioner? Forskningen om civil
samhällets organisationer har hittills tenderat att betona deras roll 
som ideologiskt och humanitärt drivna aktörer, som på lång sikt kan 
antas ha en civiliserande och fredlig inverkan på internationella rela
tioner. Men de är också strategiska och försöker stärka sitt inflytande 
både nationellt och internationellt. Forskningen om strategiska ak
törer inom civilsamhällets organisationer är hittills relativt begrän
sad. Genom att specifikt rikta fokus mot hur civilsamhällets aktörer 
agerar kring och gentemot internationella institutioner bidrar vi till 
att fylla denna lucka.

Vi har analyserat oppositionen mot de internationella organisa
tionerna, aktiviteter för att liberalisera de internationella organisatio
nerna, det inflytande på internationella organisationerna som de får 
via stater, globallokal påverkan samt när civilsamhällets aktiviteter 
kan ses som ett säkerhetshot mot de globala styrformerna.
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OPPOSITION MOT INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 

Vissa av civilsamhällets aktörer kan ses som ett slags politisk opposi
tion gentemot internationella institutioner. När man talar om op
position på den nationella nivån, förstås den vanligen som de partier 
(eller andra typer av aktörer i ickepartisystem) som utmanar den 
sittande regimen. När det gäller internationella institutioner strävar 
civilsamhällets aktörer inte efter att ta över makten. Men det finns 
flera andra likheter, som gör att de kan förstås som ett slags politisk 
opposition snarare än som en social rörelse. Motståndet riktas till 
exempel mot ett tydligt maktcentrum. De organisationer som oppo
nerar sig delar heller inte nödvändigtvis en kollektiv identitet eller 
tillhör samma rörelse. Slutligen uppvisar de olika aktörerna olika gra
der av motstånd. 

Opposition kan alltså förstås både som ett kollektiv av aktörer 
och som en typ av aktivitet. Dessa två användningar ger upphov till 
två frågor. Den första är deskriptiv till sin karaktär: Hur ser inter
aktionsmönstret ut mellan de CSOs som har samma internationella 
organisation som mål? Den andra har i stället en förklarande ambi
tion: Hur kan en enskild organisations val av strategi gentemot en 
internationell institution förklaras? Här är det särskilt valet mellan 
protestorienterade outsiderstrategier och lobbyorienterade insider
strategier som står i centrum.

För att besvara den första frågan har vi lanserat begreppet oppositio-
nellt fält som ett verktyg för att kartlägga och jämföra olika CSOkon
stellationer framför allt med hänsyn till deras målsättningar och nivå 
av enighet. För att besvara den andra frågan har vi utvecklat en teore
tisk modell för att förklara hur enskilda organisationer väljer strategi. 
I denna kombineras oppositionella målsättningar (från mo derat refor
mistiska till mer radikalt samhällsomvandlande) med organisations
identitet (gräsrotsrörelse/professionell) och den politiska möjlighets
struktur som ges av den internationella institutionen i fråga, det vill 
säga egenskaper hos den internationella institutionen som ger icke
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statliga aktörer tillträde och möjlighet att delta i policyprocessen. 
Med hjälp av denna modell kan vi utläsa under vilka förut sättningar 
en viss organisation kan antas välja mellan vad vi kallar principiella 
respektive pragmatiska insiderstrategier å ena sidan och principiella, 
pragmatiska eller ofrivilliga outsiderstrategier å den andra.

Vi har genomfört tre fallstudier som alla hör till sakfrågeområdet 
utveckling. Detta område präglas generellt av en hög grad av såväl po
litisering som civilsamhälleligt engagemang. I stället för att granska 
de mera välkända institutionerna Världsbanken och IMF har vi valt 
att studera EU:s organ för utveckling (EuropeAid), Asiatiska utveck
lingsbanken (ADB) och Globala forumet för migration och utveck
ling (GFMD). Förutom tryckt material och webbmaterial ingår ca 
100 kvalitativa intervjuer i vårt material.  

I fallet EuropeAid dominerar paraplyorganisationen CONCORD 
(Confederation for Cooperation of Relief and Development NGOs) 
det oppositionella fältet. CONCORD domineras av organisationer 
med tämligen moderata och refomistiska målsättningar. De vill på
verka inriktningen på enskilda policies men ifrågasätter inte Europe
Aids arbete i stort. Möjlighetsstrukturen är jämförelsevis öppen, om 
än i hög grad personberoende snarare än ordentligt institutionalise
rad. Den attityd till CSOs som enskilda personer på nyckelpositioner 
inom EuropeAid har är ofta viktigare än det formella regelverket. 
EU finansierar dessutom CONCORD, vilket ger upphov till frågor 
kring kooptering. Kan en förening som får en stor del av sin budget 
finansierad genom EUmedel verkligen vara oberoende och kritisk i 
förhållande till EU? Vad gäller strategierna finner vi att öppenheten 
gjort att det funnits förutsättningar för de flesta organisationer att 
bedriva insiderstrategier i någon mening, och att detta är något som 
de flesta – utom de mest radikala – begagnat sig av. Jämfört med våra 
två andra fall har EuropeAid mötts av få protester, något som kan för
klaras med de relativt moderata målsättningarna och den professio
nella organisationsidentiteten, vilket leder till att insiderstrategier 
prioriteras.
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Liksom i fallet med EuropeAid är oppositionen mot ADB relativt 
enhetlig. NGO Forum on ADB spelar en central roll. Till skillnad 
från CONCORD, som tillkommit på initiativ från och i betydande 
omfattning finansieras av EU, är NGO Forum on ADB ett entydigt 
initiativ från civilsamhället och värnar sin autonomi genom att inte 
accep tera någon finansiering från ADB. De flesta aktörerna inom 
NGO Forum har relativt moderata och reformistiska målsättningar, 
men spännvidden framstår som bredare och med starkare radikala 
inslag än inom CONCORD. Här finns även organisationer som ifrå
gasätter ADB:s hela existens och strävar efter radikal samhällsom
vandling. 

Den politiska möjlighetsstrukturen har öppnats upp betydligt se
dan början av 2000talet och kan i dag beskrivas som jämförelsevis 
öppen om än inte i riktigt lika hög grad som i EUfallet. CSOs bjuds 
in till konsultationer kring en rad policies och ADB:s anställda har 
som uttalad uppgift att underlätta dessas deltagande i verksamheten. 
De flesta oppositionsgrupper använder sig av en kombination av insi
der och outsiderstrategier. Det är inte ovanligt att samma personer 
som organiserar demonstrationer utanför ADB:s högkvarter också 
deltar i möten med företrädare för ADB och lämnar formella och de
taljerade skrivelser som förslår specifika förändringar i bankens verk
samhet. Målsättningar och organisationsidentitet förklarar skillnader 
i strategival mellan olika aktörer. Spännvidden av allt från moderata 
till väldigt radikala målsättningar och kombinationen av en profes
sionell identitet och ambitionen att företräda och involvera folkliga 
”gräsrots”rörelser gör att dessa grupper gärna kombinerar formell 
lobbying med demonstrationer och andra protester.

GFMD är inte en internationell organisation utan ett löst sam
mansatt och årligen återkommande forum för diskussion mellan sta
ternas representanter. I anslutning till mötena arrangeras särskilda 
civilsamhällesdagar, men CSOs är inte välkomna att delta vid stater
nas samtal. Det har också vuxit fram flera typer av protestarrange
mang i samband med mötena. CSOs anordnar sina egna parallella 
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möten i protest mot att de inte är välkomna till överläggningarna 
mellan staternas representanter. I analysen av interaktionsmönstret 
mellan de CSOs som deltar fann vi att de var indelade i tre kluster: 
de som deltar i civilsamhällesdagarna, de som deltar i protestforumet 
People’s Global Action on Migration and Development och de som 
deltar i arrangemang organiserade av International Migrants’ Alli
ance. Det finns en viss överlappning mellan dem som deltar i de två 
förstnämnda, vilket pekar på att många organisationer kombinerar 
insider och outsiderstrategier. Emellertid är de sistnämnda isole
rade från de övriga, delvis på grund av sitt radikala och oförsonliga 
avfärdande av GFMD.

Vid en jämförande analys av EuropeAid, ADB och GFMD fram
står oppositionen mot EU:s utvecklings och biståndspolitik och 
ADB som betydligt mer koncentrerad. Detta beror på förekomsten 
av metaorganisationer. CONCORD och NGO Forum on ADB är 
paraplyorganisationer som samordnar mycket av aktiviteterna rik
tade mot EuropeAid och ADB. Det finns ingen motsvarande meta
organisation i fallet med GFMD och oppositionen är därför mer frag
menterad.

När det gäller oppositionens autonomi i förhållande till den in
ternationella institutionen – en annan indikator när vi kartlägger det 
oppositionella fältet – är det EuropeAid som sticker ut eftersom de le
dande aktörerna är finansiellt beroende av EU och dessutom har nära 
institutionella samarbeten med EU. De dominerande aktörerna i op
positionen mot ADB och GFMD uppvisar en betydligt högre grad 
av autonomi, då de inte accepterar några ekonomiska bidrag från de 
institutioner de bevakar och försöker påverka. Beträffande oppositio
nens målsättningar är de huvudsakligen moderata och reformistiska 
i fallet EU och radikalt samhällsförändrande i fallet GFMD. Hela 
spektrumet av mål finns i det oppositionella fältet mot ADB, men 
de vanligaste målen kan beskrivas som radikalt reformistiska, det vill 
säga ofta långtgående krav på reformer av den internationella institu
tionens verksamhet, men inte ett radikalt ifrågasättande av hela dess 
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existens. Sammantaget gör detta att de tre fallen kan karaktäriseras 
som tre olika typer av opposition.

Den jämförande analysen av CSOs strategival visar också på in
tressanta skillnader mellan de tre fallen. Den politiska möjlighets
strukturen är öppen i EUfallet, relativt öppen för ADB och i stort 
sett stängd i fallet GFMD. Detta pekar mot outsiderstrategier gent
emot GFMD och insiderstrategier i de båda andra fallen. Men vi 
måste även beakta aktörsegenskaper. Aktörerna i det oppositionella 
fältet mot EU:s utvecklings och biståndspolitik har en utpräglad 
professio nell identitet, vilket bidrar till att förklara valet av insider
strategier. Organisationsidentiteten i de båda andra fallen är mer 
blandad, men med närmare band till gräsrötterna i fallet GFMD, vil
ket bidrar till att förklara omfattningen av outsiderstrategier i detta 
fall. När vi lägger till en analys av dominerande mål (mest radikala i 
fallet GFMD och minst radikala i EUfallet, med ADB mittemellan) 
ser vi ett tydligt mönster: huvudsakligen insiderstrategier gentemot 
EuropeAid, en mångfald av strategier, men främst kombinerad insi
deoutside gentemot ADB och en stark betoning på outsiderstrate
gier (även om det även finns inslag av insiderstrategier) gentemot 
GFMD.

LIBERALISERING AV INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

För att undersöka när, hur och varför civilsamhällets aktörer bidrar 
till att stärka internationella organisationers demokratiska legitimi
tet har vi utarbetat ett analytiskt ramverk. Ett första steg i analysen 
var att fånga hur det komplexa samspelet mellan civilsamhällets oli
ka aktörer och internationella organisationer ser ut. Ett sätt att göra 
detta är att tillämpa begreppet politiska möjligheter (eller politiska möj
lighetsstrukturer, som vi skrev om ovan). Politiska möjligheter för 
sociala rörelser (och andra typer av aktörer) beror enligt detta syn
sätt på det formella politiska systemets öppenhet och förekomsten av 
allierade. Genom att använda dessa två dimensioner (institutionellt 
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tillträde och allierade inom eliten) har vi bidragit till att utveckla en 
mer precis begreppsapparat i forskningen om politiska möjligheter. 
Tillträdet analyseras i termer av:

• Hur? Vilket innebär att vi undersöker vilka formella regler och 
informella normer som finns för hur civilsamhällets aktörer 
ges tillträde till den internationella organisationen.

• Var? Det vill säga vilka delar av den internationella organisa
tionen man erbjuds tillträde till.

• Vem? Då vi undersöker vilka aktörer som erbjuds tillträde.
• Hur mycket? Här frågar vi oss vad det är för slags tillträde man 

fått. Gäller det endast tillgång till viss information, ges man 
möjlighet att delta i beslutsfattande eller något däremellan?

Förekomsten av allierade riktar blicken mot företrädare för stater 
och internationella organisationer som kan tänkas ha gemensamma 
intressen med vissa av civilsamhällets aktörer och därmed vara be
redda att samarbeta. Att ha allierade på insidan av de internationella 
organisationerna kan vara mycket betydelsefullt för möjligheten att 
påverka.

För civilsamhällets aktörer innebär de politiska möjligheterna 
strukturella och/eller situationsspecifika förutsättningar för deras 
inter aktion med och påverkan på internationella organisationer. 
Därmed bidrar de politiska möjligheterna till att forma aktörernas 
agerande gentemot den internationella organisationen. Vissa typer 
av aktiviteter framstår som mer gångbara, andra kanske inte alls möj
liga. Men civilsamhällets aktörer är inte bara styrda av de politiska 
möjligheter institutionen erbjuder – de bidrar också till att skapa nya 
politiska möjligheter med sin aktivism.

Ett andra steg i analysen är att undersöka aktörernas strategier 
för att påverka den internationella organisationen. Skillnaden mel
lan strategier inifrån och utifrån är viktig. Aktörer som vill påverka 
en internationell organisation kan välja att använda sig av de kanaler 



[68]

Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer

som organisationen erbjuder och ägna sig åt olika former av lobbying, 
vilket innebär direkt kontakt med företrädare för den internationella 
organisationen. Det är vanligt men förutsätter att den internationella 
organisationens institutionella struktur möjliggör lobbying. Om de 
politiska möjligheterna är begränsade, är civilsamhällets aktörer hän
visade till olika påverkansstrategier från utsidan. Det kan handla om 
olika former av protester, som ofta syftar till att få uppmärksamhet i 
media och därmed påverka den allmänna opinionen och indirekt sät
ta press på den internationella organisationen. En och samma CSO 
kan kombinera båda strategierna, och empiriska fallstudier visar att 
så ofta sker. Inte sällan är det till och med samma aktivister som först 
demonstrerar utanför en internationell organisations högkvarter och 
sedan sitter i möte med företrädare för organisationen och lämnar 
synpunkter på olika policyförslag i organisationens formella konsul
tationsprocesser.

Det tredje och sista steget i analysen fäster uppmärksamheten på 
demokratifrågan. I linje med tidigare forskning om demokrati bort
om nationalstaten fokuserar vi på demokratiska värden som öppen
het, deltagande och ansvarsutkrävande snarare än demokrati som ett 
sammanhållet politiskt system baserat på principen om politisk jäm
likhet. Sådana demokratiska värden kan användas för att analysera 
internationella organisationers demokratiska legitimitet, men det 
räcker inte att addera dem för att vi ska få global demokrati eller ens 
för att vi ska kunna säga att en enskild internationell organisation är 
demokratisk. Däremot kan en process mot större öppenhet, bredare 
deltagande och bättre ansvarsutkrävande förstås som en liberalisering 
av den internationella organisationen. På samma sätt som forskning
en om demokratiseringsprocesser inom stater skiljer mellan liberali
sering och demokratisering, kan motsvarande distinktion tillämpas i 
en global kontext. Många av de processer som har tolkats som global 
demokratisering kan då bättre beskrivas som liberaliseringsprocesser, 
som bidrar till att skydda individer mot vissa former av maktmiss
bruk, men som inte nödvändigtvis leder till mer demokrati.
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När vi kombinerar de tre delarna av det analytiska ramverket får 
vi möjlighet att analysera hur olika aktörers strategival gentemot en 
internationell organisation påverkas av (men också påverkar) de po
litiska möjligheter som hänger samman med organisationens insti
tutionella design, hur olika strategier påverkar den internationella 
organisationens demokratiska legitimitet, samt hur detta kan tolkas 
i termer av bidrag till en liberalisering av den internationella orga
nisationen.

Vi har applicerat det analytiska ramverket på civilsamhällets in
teraktion med regionala styrformer i Sydostasien. Närmare bestämt 
har vi undersökt två regionala mellanstatliga organisationer: ADB 
och ASEAN. Många regionala CSOs och nätverk är aktiva både gent
emot ADB och ASEAN. Detta gäller inte minst grupper baserade i 
Manilla där ADB har sitt högkvarter och i Jakarta där ASEAN:s se
kretariat är beläget. Eftersom den regionala och nationella kontexten 
är likartad i båda fallen syns skillnader i politiska möjligheter som har 
att göra med hur de båda regionala organisationerna är utformade.

Intressekonflikter inom ADB – exempelvis mellan långivare och 
låntagare, mellan västerländska och asiatiska regeringar samt mel
lan tjänstemän som arbetar med infrastrukturprojekt och dem som 
arbetar med social utveckling – kan till viss del utnyttjas av civil
samhällets aktivister. ADB framstod länge som en av de mest slutna 
internationella organisationerna. Den erbjöd inte några möjligheter 
för bredare samhällsdeltagande och saknade mekanismer för ansvars
utkrävande. Många aktivister kritiserade dessutom ADB:s övergri
pande utvecklingspolicy som ansågs främja en nyliberal ekonomisk 
politik i stället för fattigdomsbekämpning. Många var också kritiska 
mot de utvecklingsprojekt som drabbade lokalbefolkningen negativt. 
Efter omfattande protester från olika grupper och med stöd av vissa 
västländer genomfördes med början på 1990talet en rad reformer 
som förbättrat organisationens öppenhet, ökat möjligheterna för 
civil samhällets deltagande i olika faser av policyprocessen och delvis 
gjort det möjligt för drabbade att utkräva ansvar av ADB för negativa 
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konsekvenser av olika projekt. Dessa policyreformer har skapat nya 
politiska möjligheter för aktivism gentemot ADB. 

Samtidigt visar en detaljerad analys att civilsamhällets olika aktö
rer – inte minst NGO Forum on ADB – bidragit till dessa reformer. 
Beslut om policyreformer har föregåtts av såväl protester som mera 
formell lobbying. I många fall kan man direkt se hur förslag och krav 
från CSOs har inkluderats i ADB:s policydokument. Intervjuer med 
representanter för ADB och olika CSOnätverk som varit inblandade 
i reformprocesserna bekräftar bilden av ett inte obetydligt inflytande 
från civilsamhället. Den medvetna kombinationen av strategier både 
inifrån och utifrån, som bland annat NGO Forum on ADB tilläm pat, 
är förmodligen en bidragande orsak till den framgång civilsamhällets 
aktörer haft när det gäller att påverka ADB i demokratisk riktning. 

De policyreformer som genomförts har dock inte gjort ADB till 
en demokratisk organisation. Avgörande beslut fattas fortfarande i 
styrelsekretsen, där röststyrkan bygger på medlemsstaternas finan
siella bidrag till ADB. Däremot kan reformerna, som ökat ADB:s 
transparens och introducerat olika mekanismer för ansvarsutkrä
vande, ses som en liberalisering av banken i så måtto att individers 
skydd mot maktmissbruk har förbättrats. Människor som berörs av 
ADBfinansierade projekt har nu betydligt bättre möjligheter att få 
information om projekteten och säga sin mening om dem. De har 
också ökade möjligheter att – ofta med hjälp av CSOs – kräva kom
pensation.

Den regionala samarbetsorganisationen ASEAN, som bildades 
1967, har inte alls kommit långt på vägen mot regional integration 
jämfört med sin europeiska motsvarighet EU. En grundläggande 
princip har hela tiden varit ickeinblandning i medlemsländernas in
terna angelägenheter, och beslut har fattats genom konsensus i över
läggningar mellan stats och regeringschefer utan insyn. Avsaknaden 
av demokrati inom medlemsstaterna har självklart bidragit till att 
ASEAN måste betraktas som en genuint odemokratisk organisation. 
Politiska möjligheter för oberoende CSOs att interagera med denna 
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regionala organisation var obefintliga fram till början av 2000talet. 
Demokratiseringsprocesser i några av medlemsländerna har dock bi
dragit till att öppna upp ASEAN. Auktoritära ledare tvingades bort 
från makten i Filippinerna 1986, i Thailand 1991–1992 och, mest 
betydelsefullt, i Indonesien 1998. Under 2000talet har främst In
donesiens regering varit pådrivande för en ”folkligt orienterad re
gionalism” som ger utrymme för civilsamhällets aktörer. Samtidigt 
har aktivister allt mer kommit att uppfatta ASEAN som en relevant 
organisation för att försöka påverka. Regionala nätverk har mer sys
tematiskt börjat arbeta med kampanjer riktade mot ASEAN. 

Inifrånstrategier har dominerat, och kontakterna med ASEAN 
har främst skett via regeringar som varit någorlunda positivt inställda 
till civilsamhället, främst Indonesien, men i någon mån även Filip
pinerna och Thailand. CSOkonferenser har hållits i anslutning till 
flera av ASEAN:s toppmöten, och vid några tillfällen har de politiska 
ledarna haft kortare möten med representanter för CSOs. Denna ut
veckling har dock varit kontroversiell, inte minst bland de mer auk
toritära regeringarna som förtrycker företrädare för civilsamhället. 

Trots begränsade politiska möjligheter, speciellt i jämförelse med 
ADB, har regionala nätverk haft visst inflytande i processen att skapa 
en stadga för ASEAN samt att etablera en regional institution för 
mänskliga rättigheter och en motsvarande institution för kvinnors 
och barns rättigheter. Såväl reformerna i sig som civilsamhällets in
flytande på dem är betydligt mera begränsade än i fallet ADB, men 
det är ändå tydligt att också denna statscentrerade regionala organi
sation, med huvudsakligen auktoritärt styrda medlemsstater, till viss 
del har dragits med i den globala trenden mot deltagande för civil
samhället i internationella organisationer. Reformerna i ASEAN kan 
ses som en mycket begränsad och trevande början på en liberalise
ringsprocess, men någon verklig demokratisering av organisationen 
är knappast möjlig utan mer substantiella demokratiseringsprocesser 
i flera av de ledande medlemsstaterna.
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TVÅ VÄGAR TILL INFLYTANDE

Forskningen om globala styrformer och transnationella aktörer har 
tenderat att antingen betona staternas makt och hävda att trans
nationella aktörer spelar en obetydlig roll eller framhålla organisa
tioner och rörelser i civilsamhället som självständiga aktörer med 
betydande inflytande. Medan den förstnämnda forskningen missar 
mycket av vad som pågår i dagens globala politik, tenderar den senare 
att överbetona transnationella aktörers oberoende. CSOs försöker 
ofta påverka internationella organisationer via stater. Vi har utveck
lat en teori om när och varför CSOs använder sig av statskanalen i 
sina försök att påverka internationella organisationer samt när och 
varför sådana försök kan förväntas vara framgångsrika.

Utgångspunkten är att CSOs är rationella aktörer som väljer den 
strategi som gör det lättast för dem att uppnå sina mål. Om målet är 
att påverka en internationell organisation i en viss riktning kan en 
specifik CSO välja att agera direkt mot den internationella organi
sationen, eller försöka påverka aktörer inom en eller flera medlems
stater för att den vägen utöva påtryckningar. Om man försöker påver
ka direkt eller indirekt beror på strukturella och situationsspecifika 
faktorer hos staten och den internationella organisationen. Fyra så
dana faktorer förefaller centrala: 

1. Hur porös staten (och den internationella organisationen) är. 
Det avgör omfattningen och djupet av initialt tillträde för 
CSOs i allmänhet. 

2. Specifika CSOs måste ha kontakter inom staten (eller den in
ternationella organisationen). 

3. Graden av gemensamma intressen mellan CSOs och deras 
kontakter avgör om det finns förutsättningar för att bilda en 
allians. 

4. Den allierade kontaktens makt i den aktuella policyprocessen 
är avgörande för om CSOs lyckas påverka genom denna kanal.
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Enligt teorin förklarar kombinationen av en relativt porös stat och en 
specifik CSO:s tillgång till åtminstone någon kontakt inom den aktu
ella staten användningen av statskanalen. Kontaktpersonernas makt 
och hur CSOs bedömer möjligheten till en allians påverkar också det 
strategiska valet. För att en CSO ska lyckas påverka den internatio
nella organisationen genom statskanalen måste den allierade stats
aktören ha makt över den aktuella policyprocessen.

Förhållandena tenderar att favorisera ett litet antal resursstarka, 
reformistiska CSOs i porösa och mäktiga stater. Därmed riskerar 
statssystemets ojämlikhet att reproduceras i civilsamhällets aktivism 
riktad mot internationella organisationer. Att CSOs utnyttjar stats
kanalen kan därför i allmänhet inte förväntas stärka demokratin i den 
globala politiken. Således har några inflytelserika miljöorganisationer 
i USA tack vare sina kontakter med kongressledamöter haft stort in
flytande över Världsbanken, ett inflytande som mindre resursstarka 
CSOs i fattiga länder inte kommer i närheten av.

GLOBAL-LOKAL PÅVERKAN

Allt mer arbete med att förbättra lokala och nationella livsvillkor och 
förhållanden för marginaliserade grupper bedrivs i form av trans
nationell aktivism. Arbetet inriktas i allmänhet på mänskliga rättig
heter och vänder sig ofta till institutioner på internationell och global 
nivå för att sätta press på enskilda stater. Det bygger med andra ord 
på förhoppningar om att staters arbete för att förändra marginalise
rade gruppers situation påskyndas genom påtryckningar på interna
tionell och global nivå.

En förskjutning som ägt rum inom ramen för den vidare utbygg
naden av global styrning är att aktivism i många fall antar närmast 
transnationella uttryck. Dels genom omfattande professionalisering 
samt anpassning av språkbruk och metoder till förutsättningarna för 
att förhandla och bedriva lobbyverksamhet bortom nationalstaten. 
Dels genom att de samtal som förs inom ramen för global styrning 
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inte fullt ut kan integrera och svara mot den levda verklighet som 
är det lokala och vardagliga. Denna förskjutning gäller även då det 
finns långtgående utbyten och förbindelser mellan olika nivåer av 
transnationell aktivism. Dessutom är transnationell aktivism, som 
eftersträvar att belysa utsatthet och bristande respekt för mänskliga 
rättigheter, ofta försvårad av staters kvardröjande och långtgående 
inflytande över dagordningar, diskurser och beslut om konkreta åt
gärder. Detta blir särskilt påtagligt i de fall där strävan handlar om att 
ge röst åt grupper som historiskt sett osynliggjorts, som exempelvis 
daliter (så kallade kastlösa).

Den nivåskillnad som finns mellan att å ena sidan verka för lokala 
eller nationella förbättringar för marginaliserade grupper, och att å 
andra sidan mobilisera genom och mot internationella organisatio
ner och andra uttryck för global styrning, skapar vad forskare be
nämnt en local-global disconnect. Den starka betoningen på mänskliga 
rättigheter och den påtagliga tendensen att framhålla det specifikt 
lokala, nationella eller regionala som globalt relevant, leder till att 
människors konkreta livssituation hamnar i skymundan. 

Vi har kartlagt och diskuterat konsekvenserna av utvecklingen för 
den globala dalitrörelsen. Det är de organisationer som gör anspråk 
på att representera världens kastlösa. Sedan slutet av 1990talet har 
de organisationer som verkar för en förbättring av daliters situation i 
samhällen där kasthierarkier eller kastdistinktioner råder, inriktat sig 
på att påverka internationella organisationer och globala samarbeten. 
Detta blev påtagligt i samband med Världskonferensen om rasism, 
rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans i Durban i sep
tember 2001, då det fördes fram krav på att likställa kast med ras. Ut
trycken för dalitaktivism har sedan dess intensifierats och fördjupats. 
En framgång under hösten 2013 var att Europaparlamentet antog en 
resolution enligt vilken kast är att betrakta som ”en distinkt form av 
diskriminering” och att ”alla handels och associeringsavtal” bör ”om 
lämpligt” innehålla en ”kastdiskrimineringsklausul”. 

I enlighet med resonemanget om en local-global disconnect kan man 
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skönja två övergripande konsekvenser av att dalitaktivism bortom 
nationalstaten allt mer sker i form av påtryckningar rörande mänsk
liga rättigheter. För det första har kastbaserad diskriminering i allt 
större utsträckning likställts med diskriminering relaterad till arbete 
och etnisk identitet. På så sätt blir det möjligt att tala om marginalise
ringen och förtrycket som ett globalt snarare än ett renodlat regionalt 
fenomen. Om den diskriminering som drabbar daliterna påminner 
om diskriminering av vissa arbetare och vissa etniska grupper i andra 
delar av världen är det ju inte längre ett problem som endast berör 
vissa delar av Sydasien. För det andra döljer synen på daliter som en 
enhetlig kategori frågor om hur pass sammanhållen identiteten och 
erfarenheten av att vara kastlös är.

Även om den transnationella dalitrörelsen kan sägas ha uppnått 
mycket vad gäller att belysa och sprida information om hur kast in
verkar negativt på miljontals människors liv världen över, innebär 
rörelsens transnationella strategi paradoxalt nog att man återskapar 
den identitet som ska motverkas. Fältarbeten i Indien, Storbritannien 
och Nepal bekräftar att behovet av enhetlighet och global relevans 
övertrumfar specifika uttryck för motstånd mot rådande hierarkier.

SÄKERHETSHOT MOT GLOBALA STYRFORMER

Ur staters och internationella organisationers perspektiv uppfattas 
viss transnationell aktivism som hot mot globala styrformer och de
mokratiseringsförsök. Det handlar om en typ av aktivism som inte 
har med direkt opposition att göra, utan snarare försöker förverkliga 
alternativa och parallella transnationella samarbetsmönster. 

Vi har genomfört fallstudier av den islamistiska väckelserörelsen 
Tablighi Jama’at – med ett uppskattat anhängarantal på 80 miljoner 
människor globalt – och europeiska högerextrema grupper. Deras 
försök att upprätta och samverka i transnationella nätverk både sam
spelar med och urholkar förhoppningar om att inrätta inkluderande 
globala samarbeten och styrformer. Tablighi Jama’at vill förverkliga 
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en återgång till en gemenskap modellerad på ett svunnet historiskt 
sammanhang. Denna ambition står i klar motsats till försök att för
verkliga institutionsbyggande och demokratisering på global nivå, 
som är baserade på föreställningar om mänsklighetens inkluderande 
karaktär. 

Både Tablighi Jama’at och extremhögern i Europa aktualiserar frå
gan om var gränserna för globala styrformer och processer går. Det 
är uppenbart att vissa grupper – och deras önskan om hur samhäl
len, stater och gemenskaper bör byggas – inte betraktas som legitima 
eller bra samarbetspartner på global nivå. Det finns idémässiga an
språk som inte kan inkluderas i dagens globala styrningsformer. Det 
är svårt att föreställa sig hur en liberal, modern och progressiv idé 
om världen kan innefatta sådant som betecknas som anakronistiskt, 
bakåtsträvande och fragmenterande.
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Frågan huruvida transnationella aktörers inträde på den internatio
nella arenan kan sägas bidra till demokrati bortom nationalstaten har 
varit vägledande i alla delprojekt, och dialogen mellan företrädare för 
normativ demokratiteori och empiriker inom ämnesområdet inter
nationella relationer har utgjort grunden i forskningsprocessen. Vi 
har visat att det inte finns ett entydigt svar på frågan om de trans
nationella aktörerna bidrar till den globala demokratin genom att 
kritiskt granska demokratiteorier och nyansera bilden av de transna
tionella aktörerna. 

TEORIER OM GLOBAL DEMOKRATI

Stakeholder democracy är det engelska uttryck som används när man 
argumenterar för att civilsamhället och den privata sektorn kan ses 
som intressenter (stakeholders) i förhållande till den politik som förs 
av internationella organisationer. Om organisationer som represen
terar civilsamhället och den privata sektorn tillåts delta i internatio
nella policyprocesser, kan man tala om en form av global demokrati. 
Detta synsätt, som har företrädare inom såväl akademiska som poli
tiska kretsar, har granskats kritiskt inom programmet – både utifrån 
normativa och empiriska utgångspunkter.

Två teorier om hur stakeholder democracy kan realiseras har haft 
stor genomslagskraft. En bygger på en all-affected principle, det vill 
säga att de som berörs av ett framtida beslut också ska ha möjlig



[78]

Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer

het att komma till tals i beslutsprocessen. En annan, som rubriceras 
deliberativ demokrati, framhåller samtalet och meningsutbytet som 
demokratins grund och argumenterar för att det är diskurser sna
rare än individer, grupper eller intressen som bör representeras i den 
politiska processen. Medan den förra teorin vill ge svar på vem som 
bör delta i den demokratiska processen, fokuserar den andra på hur 
den demokratiska processen bör se ut. Båda föreställer sig demokrati 
utan ett enhetligt demos och utan röstning och rösträkning, vilket är 
demokratiska grundbultar på den nationella nivån.

Dessa båda teorier har kritiserats på normativa grunder av oss. 
Medan alla röster är lika mycket värda i nationella demokratiska val, 
innebär principen om mest berörda att röster är olika mycket värda. 
De som kan hävda att deras grundläggande intressen berörs av ett 
visst beslut kan göra större anspråk på att ingå. Man kan tala om pro
portionella snarare än lika röster: individers inflytande står i propor
tion till hur starkt de berörs av enskilda beslut. Rösträtten bestäms 
således från fall till fall. Föräldrar till barn i skolåldern skulle enligt 
denna logik ha proportionellt större talan i skolfrågor, på samma sätt 
som hivsmittade i fråga om åtgärder mot spridningen av aids eller 
investerare och låntagare i globala finansfrågor.

Principen om mest berörda ger en fingervisning om att idealet en 
person–en röst är svårt att infria i en värld där nationella gränser inte 
sammanfaller med existerande maktstrukturer. Vi är alla påverkade 
av beslut som fattas någon annanstans än i den egna staten. Exempel
vis kan beslut som fattas i Washington och Peking eller i Världsban
ken och G20 beröra individer i avlägsna hörn av världen utan att de 
har någon möjlighet att påverka dem. Om principen om mest berörda 
ska råda krävs svar på två frågor: Vem berörs och till vilken grad? Och 
vem avgör vilka anspråk på att vara intressent som ska accepteras? Då 
teorin inte kan ge tillfredsställande svar på dessa frågor, kan den inte 
sägas erbjuda en realistisk modell för global demokrati.

En fri och öppen diskussion, baserad på information från obero
ende källor, är enligt gängse demokratisk teori en förutsättning för 
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att väljarna ska kunna göra sina överväganden innan de går till val
urnan. Teorin om diskursiv representation skiljer sig genom att den 
kringgår den individuella beslutshandling som ligger i röstandet. 
Deliberation och samtal ersätter röstningen. Grundidén är att demo
kratiska representanter företräder diskurser (skriftliga eller muntliga 
uttryck för politiska idéer och debatter) snarare än individer. Mo
derna människor deltar i olika diskurser på skilda institutionella och 
geografiska nivåer, och det är dessa som egentligen kommer till 
 uttryck i en demokrati. När individer röstar kan de bara representera 
några av dessa diskurser och måste utesluta andra. Enligt teorin om 
diskursiv representation borde alla relevanta diskurser representeras 
i en demokrati, oavsett hur många individer som ansluter sig till 
dem.

Hur kan då dessa idéer omsättas i verkligheten? En del föresprå
kare har lanserat idén om en global diskursernas kammare, Chamber 
of Discourses, vars medlemmar inte skulle väljas (vilket förutsätter en 
valmanskår, som ju teorin om diskursiv representation vill kringgå). 
Frågan blir då hur man ska välja diskurser och vilka personer som ska 
företräda dem. Ett förslag är att vetenskapen ersätter folket och att 
samhällsvetare därmed identifierar relevanta diskurser och individer.

Teorierna om mest berörda och diskursiv representation har det 
gemensamt att de försöker inkludera svaga och marginaliserade grup
per som vanligen inte hörs i global politik. För att folkets mening 
ska komma till uttryck, hävdar man, måste vi formulera teorier om 
global demokrati. I sin strävan att ge uteslutna och tysta en röst vill 
man komma ifrån de begränsningar som dagens uppdelning i sta
ter innebär. Men de lösningar som föreslås förefaller orealistiska och 
utmanar inrotade uppfattningar om demokrati. Den grundläggande 
demokratiska principen att varje röst räknas lika mycket ersätts av att 
antingen ge röster olika vikt eller att inte räkna röster alls.

Politisk jämlikhet, idén att alla har lika mycket makt och infly
tande, är en av demokratins grundvalar. Denna kommer till uttryck 
inte enbart i formella procedurer som majoritetsstyre utan också ge
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nom ett engagerat civilsamhälle, tillgång till fristående medier, fun
damentala mänskliga rättigheter och så vidare. Medan tidiga teorier 
om global demokrati anknöt till jämlikhetsidealet, ofta genom att 
föreställa sig någon motsvarighet till nationella parlament och allmän 
rösträtt, har jämlikhet sedan 1990talet hamnat i bakgrunden för så
väl statsvetare som filosofer.

Men man bör ställa frågan varför politisk jämlikhet ända sedan 
demokratins födelse i de amerikanska och franska revolutionerna 
har setts som en självklar sanning. Ett svar, menar vi, är att idén om 
politisk jämlikhet har normativ makt i så måtto att den rättfärdigar 
sig själv och inte behöver någon förklaring. Denna normativa makt 
betyder dels att ojämlikhet uppfattas som ett problem i varje sam
hälle, dels att bevisbördan ligger på dem som hävdar motsatsen. En 
del teoretiker hävdar att man tänjer begreppet politisk jämlikhet för 
långt om man applicerar det på global nivå. Vi säger tvärtom. Det 
som präglat begreppet sedan det introducerades i de amerikanska och 
franska revolutionerna är just att det visat sig gälla människor både 
över tid och rum.

Begreppet jämlikhet är nära förknippat med ett annat centralt 
begrepp i demokratisk teori, representation. I nationella politiska 
sys tem är representativ demokrati det normala. Representation kan 
då ses som en konstitutionell mekanism, genom vilken folkviljan 
 länkas till de beslut som folkets representanter fattar. På senare tid 
har misstron mot politiska partier kombinerad med anspråk från 
självutnämnda representanter i nationell och global politik fått fors
kare att skifta fokus från den konstitutionella till den konstitutiva, 
det vill säga den grundläggande, skapande dimensionen av repre
sentation. När NGOs gör anspråk på att tala för dem som inte har 
någon röst – antingen vissa grupper, speciella problem eller framtida 
generationer – gör de inte det på uppdrag av ett förutbestämt folk, 
utan de skapar närvaro på den politiska arenan för dem de påstår sig 
representera. 

Detta konstitutiva perspektiv på representation har den fördelen 
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att det riktar uppmärksamheten mot att det finns dynamiska, krea
tiva aspekter av representation. Men det aktualiserar också en kritisk 
fråga. Om nu representanter konstituerar de representerade – och 
därmed inte kan få legitimitet genom att ha blivit valda av dem – hur 
kan vi då se skillnaden mellan demokratiska och ickedemokratiska 
representativa anspråk?

Den demokratiska revolutionen innebar att människor inte längre 
kunde åberopa någon världslig eller gudomlig auktoritet för att lösa 
politiska meningsmotsättningar. Folket blev själv källan till aukto
ritet i politiken. Avlägsnandet av externa begränsningar skapar en 
känsla av absolut frihet, men också av absolut ansvar. Endast genom 
att dela denna börda kan människor ta på sig ett sådant ansvar, och 
det är precis vad som händer i en modern demokrati. Genom att den 
delas jämlikt begränsas bördan. Därför räcker det inte att agera i fol
kets namn för att man ska kunna tala om en demokratisk form av 
representation. Vad som behövs är att agerandet är förankrat i jämlik
hetsprincipen, som tjänar till att avlasta människor från det övermått 
av ansvar som följer på avlägsnandet av externa auktoriteter.

I vår tid, när många ifrågasätter om konkurrensen i allmänna val 
är ett uttryck för folkviljan, har detta argument både en kritisk och 
en konstruktiv sida. Först och främst betyder det att man kan avgöra 
vilken form av representation som är demokratisk, även om den inte 
bygger på val. Den relevanta fråga som behöver ställas är huruvida de 
som gör anspråk på representation bekänner sig till jämlikhetsprinci
pen. En andra, mer konstruktiv aspekt av jämlikhetsprincipen är att 
den kan tjäna som måttstock för diskussioner kring och förslag till 
institutionella reformer. Man kan experimentera med nya represen
tativa arrangemang inom, mellan och bortom existerande valmans
kårer, så länge man ser till att förslagen till representation – oavsett 
vilken konstitutionell form de har – utgör en kompromiss som ger 
uttryck för snarare än ersätter folkets makt.

Det är allmänt accepterat att legitimt politiskt styre måste res
pektera och behandla människor lika, vilket implicerar någon form 
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av distributiv rättvisa. Gäller detta även för globala styrformer? In
ternationella organisationer, i egenskap av offentliga, ickefrivilliga 
enheter som kan fatta beslut med långtgående konsekvenser, behö
ver rättfärdigas normativt. Distributiv rättvisa är en viktig källa till 
legitimitet. På grund av de speciella omständigheterna på det globala 
planet – framför allt avsaknaden av centraliserad politisk kontroll – 
kan fördelningen av förmåner och bördor inte användas lika lätt som 
i nationella sammanhang som måttstock på i vilken mån specifika 
organisationer är rättvisa eller orättvisa. 

Globala institutioner kan vara orättvisa på två olika sätt. För det 
första kan de vara del av en övergripande global struktur som skapar 
en fördelning som inte lever upp till kraven på rättvisa. För det andra 
kan de vara orättvisa genom att deras egna regler och handlingar inte 
tar tillräcklig hänsyn till fördelningsaspekterna. Det är denna senare 
aspekt som direkt påverkar institutionens politiska legitimitet. Dis
tinktionen antyder också att vi kan ha legitima globala institutioner 
i en långt ifrån rättvis värld. 

Demokratiskt styre inrymmer dessutom gränsdragningsproblem 
− vem ska inkluderas i vilka politiska system, och vem kan represen
tera vem? Vår tid av globalisering och migration har aktualiserat pro
blematiken. Medan dessa frågor kan vara svåra att lösa på nationell 
nivå, kan man säga att transnationella aktörer har bidragit till global 
demokrati genom att uppenbara alternativa gränsdragningar mellan 
folk. De har synliggjort gränsdragningens politik, så att den i nästa 
steg kan debatteras och leda till beslut. De har bidragit med det som 
stater vanligen inte kan eller vill göra, nämligen att uppmärksamma 
problem och möjligheter som inte låter sig inordnas längs statsgrän
ser och territoriella gränser. Men när det gäller frågan om vem folket 
eller demos är, finns det ingen som har sista ordet. Modern demokrati 
är helt enkelt en styrform som vägrar att ge ett slutgiltigt svar på den 
frågan utan håller den öppen för förändringar.

Ett växande antal migranter, flyktingar och statslösa personer le
ver i dag under lagar som de inte har möjlighet att påverka. Medbor
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garskap har i detta perspektiv blivit ett huvudbegrepp i diskussionen 
kring demokratiska normer för innanför och utanförskap. Hannah 
Arendt, själv en statslös person efter andra världskriget, myntade ut
trycket att ickemedborgare bör ha ”rätt att ha rättigheter” (right to 
have rights). Denna tanke kan tolkas på olika sätt men tjänar i prak
tiken knappast som skydd för dem som utesluts från medborgarskap.

Det framväxande ”prekariatet” i dagens värld komplicerar också 
tanken på global demokrati. Prekariatet är en sammanfattande be
nämning på personer som inte omfattas av de trygghetssystem som 
följer av en fast anställning. Många forskare betraktar detta som en 
ny form av utanförskap som skapats av globala nyliberala styrfor
mer. Prekariatet, som skär tvärsöver traditionella socioekonomiska 
kategorier som medborgare/ickemedborgare och sysselsatt/arbets
lös, hotar att underminera det folkliga engagemang som demokra
tin behöver för att överleva. Konkurrensen om status och positioner 
uppmuntrar snarare individualism.

Vidare väcker internationell migration en rad frågor om med
borgarskap genom att utmana traditionella föreställningar om att 
en stats territoriella gränser sammanfaller med medborgarskapets. 
Existerande forskning har mestadels utgått från mottagarstaternas 
perspektiv (ickemedborgares deltagande i lokala och nationella val, 
kriterier för medborgarskap och så vidare). Men migration har kon
sekvenser även för medborgarskapet i ursprungsländer. Det har blivit 
en växande trend bland länder med betydande emigration att på olika 
sätt bevara banden med diasporan. Inom Transdemos har vi under
sökt ursprungsländers diasporapolitik utifrån ett medborgarskaps
perspektiv. Diasporapolitiken kan ta sig olika uttryck: legala (tillåta 
dubbelt medborgarskap), politiska (tillåta valdeltagande av medbor
gare bosatta i utlandet), ekonomiska (uppmuntra ekonomiskt stöd 
till familj och samhällen i ursprungslandet genom remitteringar och 
investeringar) och kulturella (anordna studieresor i ursprungslandets 
kultur för ungdomar i diasporan). I och med migrationen har den 
traditionella medborgarrollen fått transnationella uttryck. Dagens 
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emigrantideal kombinerar egenskaper från såväl nyliberalism (vara 
mobil och entreprenör) som nationalism (identifiera sig med och vara 
lojal mot ursprungslandet). 

 Med tanke på all kritik som kan riktas mot teorier om global de
mokrati kan man ställa frågan om man genom att kräva och diskutera 
kriterier för demokratisk legitimitet begär för mycket och begär fel 
saker. I stället borde man kräva att globala institutioner och transna
tionella aktörer bidrar till att skapa förutsättningar för demokratisk le
gitimitet i framtiden. Politiska institutioner får sin legitimitet genom 
att erkännas som rättmätiga bland dem över vilka de gör anspråk på 
att ha auktoritet. Under vilka förutsättningar kan då globala politiska 
institutioner bidra till ett globalt samfund inom vilket deras auktori
tet uppfattas som rättmätig? Ett svar som föreslagits av Transdemos
forskare är att ett allomfattande globalt samfund bara kan uppkomma 
som ett resultat av att politisk frihet institutionaliserats. Politisk fri
het förstås då som frihet från godtycklig maktutövning. Utvecklingen 
mot demokratiskt styre i västländer började med ett ömsesidigt er
kännande mellan styrande och styrda. De styrande började erkänna 
undersåtarna som bärare av rättigheter, samtidigt som de styrda kom 
att erkänna de styrande som rättmätiga auktoriteter. För att folk ska 
delta i demokratiska processer måste de först vara fria att agera utan 
att frukta repressalier. Av globala institutioner och transnationella 
aktörer kan vi begära att de verkar för att åstadkomma denna typ av 
politisk frihet.

TRANSNATIONELLA AKTÖRERS BIDRAG TILL GLOBAL DEMOKRATI

Vår omfattande kartläggning och analys av transnationella aktörers 
tillträde till internationella organisationer ger visst stöd för idén om 
stakeholder democracy. Deltagandet i internationella fora har förvisso 
breddats, nya kompletterande kanaler för folkligt inflytande har öpp
nats och de som berörs av beslut på global nivå har fått bättre förut
sättningar att komma till tals. Vidare har civilsamhällets organisatio



[85]

Demokratifrågor

ner på olika sätt bidragit till att ställa internationella organisationer 
till svars.

Dock finns det kvardröjande obalanser och begränsningar i trans
nationella aktörers deltagande som är problematiska ur demokratisk 
synvinkel. För det första är möjligheterna till deltagande, som tidi
gare berörts, inte jämnt fördelade. De flesta internationella organi
sationer har selektiva arrangemang (60 procent av alla undersökta 
organ så sent som 2010), och brett och ovillkorligt tillträde är undan
tag snarare än regel. Välorganiserade och välbärgade transnationella 
företag har stora möjligheter till medverkan och inflytande, och bland 
civilsamhällets aktörer är stora, välorganiserade NGOs överrepresen
terade, medan grupperingar från utvecklingsländer är klart under
representerade. 

En andra obalans gäller vilka politikområden transnationella ak
törers kan delta i. Störst möjligheter finns inom mänskliga rättig
heter, utveckling och handel, minst inom säkerhet och finans. För 
det tredje är transnationella aktörers tillträde och inflytande ojämnt 
fördelat över beslutsprocessens olika faser: mest markant i övervak
ningsfasen, något mindre i diskussions och implementeringsfaserna, 
och allra minst i den politiskt mest betydande beslutsfasen. En fjärde 
begränsning har att göra med varierande djup i transnationella ak
törers tillträde. Inte sällan inskränker det sig till en mer eller mindre 
passiv observatörsroll.

Vilka slutsatser man kan dra från dessa observationer beror på 
om man bedömer dem utifrån global demokrati som tillstånd eller 
som process. Det är uppenbart att de rådande mönstren för trans
nationella aktörers tillträde till internationella organisationer lig
ger långt från de tröskelvärden som skulle behöva uppfyllas för att 
tala om global stakeholder democracy. Om vi däremot ser våra resultat 
i ljuset av en långvarig demokratiseringsprocess, finns det anled
ning till försiktig optimism. Jämfört med läget för bara tre decen
nier sedan har transnationella aktörers medverkan i globala fora 
genomgått en vittgående förändring som innebär att allt flera aktö
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rer kan delta och allt flera röster kan göra sig hörda i globala fora.
Det begränsade stödet för stakeholder democracy understryks av 

våra studier av internationella organisationers legitimitet i sociolo
gisk bemärkelse. Vår analys av allmänhetens tillit till FN i olika län
der, som redovisats ovan (s. 47–50), ger vid handen att resultat är 
en mycket starkare legitimeringsgrund (output legitimacy) än intresse
representation (input legitimacy). 

En av våra studier, som baseras på en kombinerad telefon och 
nätenkät riktad till bortemot 300 NGOs vilka på olika sätt är involve
rade i FN, Afrikanska unionen (AU), Organisationen av amerikanska 
stater (OAS) och Europarådet, visar att intressenterna har en relativt 
positiv uppfattning om internationella organisationers demokratiska 
legitimitet. I enkäten fick NGOrepresentanterna svara på i vilken 
grad de höll med om påståenden om tre demokratiska grundvalar: 
representation (de flesta människor som påverkas av organisationens 
beslut är representerade där), deliberation (aktörer i organisationen 
lyssnar vanligtvis på andras åsikter och argument) samt ansvarsut
krävande (beslutsfattare i organisationen kan vanligtvis hållas ansva
riga). 

Svaren tyder på att den deliberativa aspekten av demokrati upp
fattas som mest utvecklad i de fyra organisationerna, följt av ansvars
utkrävande på andra plats och representation på tredje plats. De allra 
flesta höll med om att beslutsfattare lyssnar på andra (AU och Euro
parådet 100, FN 89 och OAS 50 procent), och en majoritet var över
ens om att ansvar kan utkrävas (AU 73, OAS 67, Europarådet 65, FN 
63 procent). Däremot höll mindre än hälften med om att organisatio
nerna representerar relevanta intressen (AU 45, FN 43, Europarådet 
35, OAS 33 procent). Intressant nog finner vi inget samband mellan 
de ickestatliga aktörernas bedömningar av organisationernas demo
kratiska legitimitet och graden av deras engagemang i dessa organi
sationer. Detta kan bero på att NGOs har lite inflytande jämfört med 
stater, att NGOs är föga representativa, eller att det saknas trans
nationella identiteter som kan väga tyngre än nationella identiteter. 
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Men alla dessa tolkningar är besvärande för teorier om stakeholder 
democracy.

Våra studier av offentligprivat samverkan i globala styrformer 
har visat att retoriken formas både av demokrativärden och av för
hoppningar om bättre effektivitet och problemlösning på områden 
där stater och internationella organisationer traditionellt haft an
svaret. De demokrativärden som står i fokus är deltagande, delibera
tion, transparens, representation och ansvarsutkrävande. Resultaten 
om hur pass demokratisk utvecklingen är i praktiken beror på vilken 
måttstock vi använder. Jämfört med hur demokrativärden tillämpas 
i en fungerande inomstatlig demokrati står sig globala styrformer 
slätt. Det saknas till exempel en identifierbar valmanskår och kanaler 
för direkt ansvarsutkrävande. Offentligprivat samverkan på globala 
arenor bidrar inte i demokratisk riktning i den bemärkelse som vi är 
vana att förstå demokrati i inomnationella sammanhang.

Jämför vi å andra sidan med hur enskilda demokrativärden till
lämpas i internationella organisationer har vi sett att partnerskapen 
i bästa fall kan innebära att fler aktörer och intressen kommer till 
tals och får inflytande. Utifrån denna jämförelsepunkt kan enskilda 
demokrativärden stärkas i samband med offentligprivata samver
kansformer. Men demokrati som styrelseskick utgörs av en helhet, 
och även om vi anpassar demokratibegreppet till den globala arenan, 
ger våra studier inga indikationer på att global demokrati i någon me
ning är på väg att växa fram som ett resultat av existerande offentlig
privata samverkansformer.

TRANSNATIONELLA AKTÖRERS DEMOKRATISKA LEGITIMITET

Vår egen och andras forskning visar att vissa av civilsamhällets aktö
rer under särskilda förutsättningar kan spela en demokratifrämjande 
roll i relation till internationella organisationer och andra former av 
global styrning. Detta reser dock frågor om dessa transnationella ak
törers egna demokratiska legitimitet. Kritiker av civilsamhället frågar 
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ofta retoriskt vem som valt olika NGOföreträdare eller aktivister i 
sociala rörelser.

Våra studier innefattar inte bara NGOs och sociala rörelser utan 
även företag, stiftelser och diasporagrupper. Aktörernas demokratis
ka legitimitet analyseras i termer av representativitet och inkludering 
(inputlegitimitet), transparens, ansvarsutkrävande, deltagande och 
deliberation (throughputlegitimitet) och konsekvenser av deras ak
tiviteter (outputlegitimitet). Föga förvånade visar analysen på stora 
brister i den demokratiska legitimiteten hos alla typer av transnatio
nella aktörer. En slutsats är dock att olika typer av aktörer åtnjuter 
olika former av legitimitet och att det knappast är meningsfullt att 
ställa samma demokratiska krav på alla typer av aktörer. När det gäl
ler transnationella företag saknas det till exempel globalt bindande 
finansiell, social och miljömässig reglering. Frivilliga initiativ, som 
FN:s Global Compact, är relativt kraftlösa, och konsumentmakt har 
sällan visat sig effektivt för att utkräva systematiskt ansvar av trans
nationella företag. Företagen saknar helt och söker inte demokratisk 
inputlegitimitet och det är knappast realistiskt att förvänta sig att de 
ska erhålla sådan legitimitet. Snarare förefaller det mera fruktbart att 
försöka förbättra företagens transparens och utveckla nya former för 
ansvarsutkrävande som inkluderar andra intressenter än aktieägarna. 
Grunden för företags ansvar inför samhället är nationell lagstiftning. 
När den brister bör omvärlden stödja skapandet av ett fungerande 
rättsväsende på nationell nivå, i linje med internationella konventio
ner om mänskliga rättigheter.

Civilsamhällets aktörer lider också ofta av bristande inputlegiti
mitet. Det kan ifrågasättas om NGOs verkligen representerar de 
människor de ofta hävdar att de representerar. Flera stora transna
tionella NGOs är mera lyhörda inför sina finansiärer än de människor 
vars talan de säger sig föra. Även sociala rörelser tenderar att reprodu
cera sociala hierarkier och ha interna demokratiska problem. Därmed 
inte sagt att vi bör kräva att alla civilsamhällets aktörer nödvändigtvis 
ska ledas av representanter som utsetts genom val. Detta kan fungera 
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bra i medlemsorganisationer, men för många av civilsamhällets aktö
rer är representation genom val inte något relevant alternativ. Flera 
CSOs återspeglar inte intressen inom någon klart definierad grupp 
av människor utan kan snarare sägas spela en kreativ roll i skapan
det av nya, tidigare oorganiserade, intressegemenskaper. Därför bör 
vi fokusera på andra former av representation som inte har med val 
att göra. Vissa grupper representerar idéer snarare än personer, och 
många organisationer har utvecklat frivilliga mekanismer för att göra 
det möjligt för relevanta grupper att utkräva ansvar. Globala sociala 
rörelser har experimenterat med olika former av direkt och delibera
tiv demokrati, till exempel inom World Social Forum. 

Sammantaget är en rimlig bedömning att det för civilsamhällets 
aktörer framstår som mera realistiskt att förlita sig på frivilliga initia
tiv, medan bindande regleringar för de mäktigare företagen existerar 
på nationell nivå. Transnationella aktörer kan kort sagt åberopa be
gränsad demokratisk legitimitet.
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Den transnationella dimensionen är, som vår och andras forskning 
visat, av allt större vikt för att förstå politiska skeenden i dagens värld. 
Själva termen ”transnationell” må vara av relativt sent ursprung, men 
de företeelser den försöker fånga är inte helt nya. Missionärsverksam
het, antislaverirörelsen och arbetarrörelsen är gårdagsfenomen vi i 
dag skulle kalla transnationella. Ja, man kan gå ännu längre bak i his
torien. I antikens Grekland förekom det vänskapsband mellan eliter 
över politiska gränser som ibland var starkare och politiskt mera be
tydelsefulla än banden med den egna stadsstatens medborgare. Och 
medeltidens europeiska universitet var intimt sammanlänkade i en 
gränslös akademisk gemenskap. Men med revolutionen inom infor
mations och kommunikationsteknologi har transnationella kontak
ter och processer underlättats och fått allt större omfång och betydelse.

Detta har kommit att utnyttjas av en växande skara aktörer – or
ganisationer och individer – som inte låter sin verksamhet begränsas 
till ett land och som inte låter sig kontrolleras av staters regeringar. 
Dessa transnationella aktörer har blivit allt viktigare och allmänt 
 accepterade deltagare på den globala politiska arenan. Trots att de 
ofta har sitt ursprung i kritik av staters och internationella organi
sationers otillräcklighet i fråga om att lösa brännande problem, har 
de – speciellt efter det kalla krigets slut – beviljats ökande tillträde till 
globala fora. Internationella organisationer och deras medlems stater 
har i ökande utsträckning kommit att se transnationella aktörer som 
nyttiga samarbetspartners snarare än besvärliga antagonister.
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Den allmänna diskussionen om transnationella aktörer har inte 
sällan präglats av ett svartvitt betraktelsesätt. Definitionen av trans
nationella aktörer innefattar emellertid såväl konstruktiva organisa
tioner, som Läkare utan gränser och Bill & Melinda Gates Foundation, 
som destruktiva sammanslutningar, som alQaida och brottssyndikat. 
Även om man begränsar sig till de konstruktiva aktörerna, vilket vi 
gjort i forskningsprogrammet, förblir bilden i viss mån svartvit. Å 
ena sidan är det mycket vanligt, även bland forskare, att explicit eller 
implicit se transnationella aktörer som de goda krafterna som kämpar 
för en bättre värld gentemot motsträviga stater. Å andra sidan finns 
en motbild, som går ut på att mångfalden oansvariga transnationella 
aktörer med egna agendor försvårar överenskommelser i globala fora. 

Vår forskning ger en mer nyanserad bild. Det handlar inte om att 
idealisera eller demonisera. Snarare finns det både ett pluskonto och 
ett minuskonto. Fler röster kan i dag göra sig hörda i globala frågor, 
det finns fler kanaler för påverkan än de traditionella via regeringar. 
Transnationella aktörer kan genom sin expertis och lokala närvaro 
erbjuda såväl underlag för beslut som hjälp med genomförande och 
övervakning av fattade beslut. Samtidigt kan man notera att flera 
transnationella aktörer har bristande demokratiska kvaliteter. Det 
går inte heller att precisera källan till deras mandat att delta i inter
nationella fora, och den övervägande majoriteten av transnationella 
aktörer med närvaro och någon form av inflytande på den globala 
arenan kommer därtill från den rika delen av världen.

Vår kritiska granskning av transnationella aktörers bidrag till de
mokrati på det globala planet resulterar alltså i en sammansatt bild. 
Ser man demokratisering som en långsiktig process kan man möjli
gen säga att de senaste decennierna uppvisat en viss utveckling i de
mokratiserande riktning på det globala planet och att transnationella 
aktörer spelat en viss roll i den utvecklingen. Men samtidigt ger vår 
analys vid handen att graden av demokrati bland medlemsstaterna är 
en viktig förklaringsfaktor i fråga om internationella organisationers 
öppenhet gentemot transnationella aktörer. Varken våra empiriska 
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studier eller analyser av demokratisk teori kan ge en entydig bild av 
hur slutstadiet i en global demokratiseringsprocess kan se ut. Där
emot bidrar de till att ifrågasätta existerande teorier om global de
mokrati och att belysa problemen kring att överföra ett begrepp som 
präglats på nationell nivå till den globala nivån.

Den utveckling vi beskrivit i Transdemosprogrammets olika de
lar illustrerar hur gränslinjen mellan offentligt och privat på den glo
bala arenan har förskjutits och blivit mera diffus. Distinktionen mel
lan en offentlig och en privat sfär har varit central för vår förståelse 
av politik. Det handlar om en överordnad dikotomi i västerländskt 
politiskt tänkande, som i sig rymmer en rad andra distinktioner gäl
lande våra föreställningar om hur samhället är och bör vara organi
serat. Den offentliga sfären associerar vi med stat och politik, den 
privata sfären med marknad och civilsamhälle. Offentligt och privat 
är emellertid inte några essentiella utan snarare relationella kategorier; 
de har tolkats olika i olika tidsepoker. Den förståelse av distinktionen 
mellan en offentlig och en privat sfär som vi i dag vant oss vid är re
sultatet av en lång – och ofta konfliktfylld – historisk process.

På global nivå har de senaste decennierna inneburit att den pri
vata sfären gjort inbrytningar på områden som tidigare betraktats 
som offentliga. Samverkan mellan FN och företag å ena sidan och 
NGOs å andra sidan, är en indikation på att gränslinjerna mellan of
fentligt och privat blivit allt mer diffusa och att såväl företag som fri
villigorganisationer förväntas ta ett större samhällsansvar. Utöver att 
ha fått tillträde till flertalet internationella organisationer och ingått 
partnerskap med olika FNorgan (där tonvikten legat i forsknings
programmet) figurerar även företagsvärldens och civilsamhällets ak
törer i informella nätverk och står ibland för privat reglering utan 
inblandning av stater eller mellanstatliga organisationer. I stället 
för formella, permanenta organisationer uppstår i dag ofta tillfälliga 
grupperingar av aktörer kring brännande frågor. Informella nätverk 
kan också uppstå i hägn av formella organisationer. EU utgör ett ut
märkt exempel på detta. 
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Dessutom finns det i dagens värld talrika exempel på att privata 
aktörer samverkar över nationsgränserna för att etablera regelverk 
och uppförandekoder, som accepteras av en vidare krets. Det finns 
med andra ord verksamheter som regleras helt utan statlig eller mel
lanstatlig medverkan. Man talar om mjuk reglering (soft law), som 
utan att ha juridiskt bindande verkan påverkar olika aktörers age
rande på en rad områden såsom skogsbruket och fiskerinäringen.

Vår forskning motsäger också den vanliga bilden av internatio
nella organisationer som trögrörliga enheter som svårligen låter sig 
reformeras. I fråga om att öppna upp sig för andra aktörer än med
lemsstaterna uppvisar de internationella organisationerna en genom
gripande förändring under det senaste halvseklet. Den förhärskande 
bilden i forskningsvärlden har varit att FN och andra internationella 
organisationer har regelverk som försvårar reformförsök samt att 
denna tröghet förstärks av medlemsstaters tendens att sätta kontroll 
före delegering och av organisationskulturer som betonar stabilitet. 
Det finns anledning att revidera den bilden.

Den växande rollen för transnationella aktörer har uppmärksam
mats av forskare inom området internationella relationer men före
kommer sällan i den allmänna politiska debatten. Dock reser våra 
forskningsresultat en rad frågor som borde engagera politiker och 
den politiskt intresserade allmänheten mera. 

Hur ska man till exempel förhålla sig till det faktum att interna
tionella organisationer som hanterar globala finansfrågor är de som 
är minst öppna gentemot transnationella aktörer? Skulle medverkan 
av andra intressen än finansmarknadens huvudaktörer kunna förhin
dra finanskriser av den typ världen genomlevt och försöker mildra 
effekterna av? 

Att NGOs förefaller ha svårt att påverka hur internationella or
ganisationer fördelar nyttigheter är något som borde bekymra rätt
viserörelsen. NGOs kan ses som internationella motsvarigheter till 
intressegrupper på nationell nivå. Det partiväsen som i nationell 
politik har att sammanväga olika särintressen saknas internationellt 
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(möjligen med undantag för Europaparlamentet). Är det partisam
arbete över nationsgränserna som behövs för att demokratisera in
ternationell politik? De nya krav på mindre öppna internationella 
organisationer som en rad auktoritära stater börjat framföra och kan 
förväntas framhärda i, borde uppmärksammas mera, och samordnade 
motstrategier behöver utarbetas. Detta är endast några få exempel 
på politiska frågor som aktualiseras av vår forskning; den uppmärk
samma läsaren kan säkert vaska fram ännu fler.

Låt oss avslutningsvis peka på några nya frågor som Trans demos 
gett inspiration till. Ett angeläget nytt forskningsfält som fram
sprungit ur vår forskning gäller legitimitet i vidare mening, det vill 
säga inte bara demokratisk legitimitet. Här finns flera obesvarade 
generella frågor: Varför, hur och med vilka konsekvenser kan inter
nationella organisationer få, behålla och förlora legitimitet? Vilka är 
källorna till legitimitet? Vilka strategier använder olika aktörer för 
att legitimera eller avlegitimera internationella organisationer, och 
vad blir konsekvenserna? Innebär en högre grad av demokrati i in
ternationella organisationer att vanliga medborgare och medlems
stater uppfattar dem som mera legitima? Mera specifikt: Hur går 
FN till väga för att legitimera eller avlegitimera andra aktörer i sina 
konsultationer med en vid krets intressenter under arbetet med att 
ersätta millenniemålen efter 2015? Vilka möjligheter och problem är 
förknippade med att ett växande antal offentligprivata partnerskap 
förespråkar kvinnligt entreprenörskap som en lösning på fattigdom 
och ojämlikhet i utvecklingsländer?

Internationella organisationers legitimitet är oftast relaterad till 
deras effektivitet. Vår och andras forskning visar att internationella 
organisationers handlingskraft och förmåga till problemlösning är 
högst varierande. Samverkan med transnationella aktörer är en vik
tig aspekt av de organisatoriska förändringar som de genomgår. Det 
reser frågor kring när, hur och varför internationella organisationers 
organisatoriska uppbyggnad påverkar deras prestanda. 

Att internationella organisationer öppnat upp sig för transnatio
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nella aktörer ses generellt som en välkommen utveckling. Men bort
om enigheten kring den generella önskvärdheten i denna utveckling 
vet vi fortfarande väldigt lite om varför och hur internationella orga
nisationer borde involvera transnationella aktörer i beslutsfattandet. 
Inom Transdemos och i den empiriska forskningen överlag har de 
senaste åren viktiga bidrag gjorts i form av systematiska studier om 
var, hur och varför internationella organisationer inkluderar trans
nationella aktörer i beslutfattandet. Men samma systematiska försök 
att besvara frågan var, hur och varför organisationerna bör inkludera 
transnationella aktörer har inte gjorts i politisk teori. I ljuset av den 
mångfald av olika internationella organisationer som exponerats 
i dessa empiriska studier, med olika funktioner, policyansvar och 
makt, verkar det rimligt att anta att endast vissa organisationer borde 
involvera transnationella organisationer för att bli mer demokratiska 
(till exempel lagstiftnings och policyorgan), medan andra inte bor
de det (till exempel internationella domstolar). Här finns en lucka i 
den teoretiska forskningen som borde fyllas i framtiden.

Sammanfattningsvis har transnationella aktörer blivit en viktig 
beståndsdel i dagens globala politik, och det finns inga tecken på att 
deras betydelse skulle minska. Inom Transdemos har vi försökt be
lysa denna utveckling ur olika synvinklar, ställa kritiska frågor om 
dessa aktörers roll och redovisa svar baserade på systematiska studier 
utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv. Många frågor 
kvarstår, men klart är att vår förståelse av och framtida forskning 
kring global politik inte kan kringgå den transnationella dimensio
nen.
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