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Abstract 

This study aims at examine if an Europeanization is affecting the bilateral diplomatic relation 

between Sweden and Italy as managed by the national embassies. The questions asked to 

pursue the aim are; how the bilateral diplomatic work is managed between the countries, are 

there any signs of Europeanization within this relation or is it still contingent on 

intergovernmental principles? In this study an analytical model is created and used to analyze 

how the bilateral diplomacy between Italy and Sweden is managed through the embassies. 

The discussion on top –down Europeanization by Tanja Börzel is central to the development 

of the analytical model. Indicators of Europeanization are generated and applied in the 

empirical analysis. The empirical material is based on documents and interviews.  

  One general conclusion of this study asserts that there is no direct top-down Europeanization 

going on within the national bilateral diplomacy. Another one affirms that an indirectly top-

down Europeanization on an embryonic stage may be going on within the embassy-driven 

bilateral work carried out between the EU member states.  
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1. Bilateral diplomati bemöter europeisering 

Traditionell diplomati utvecklades samtidigt som framväxten av den moderna nationalstaten, 

genom det Westfaliska systemet, framförallt under 1900-talets senare del.1 Traditionell 

diplomati grundades därav på en stabil suverän stat med en allmänt accepterad nationell 

identitet. När nationalstaterna gradvis hävdade sina territoriella maktanspråk ökade behovet 

av ett mer systematiskt handhavande av relationerna med andra nationalstater. Diplomatins 

fundamentala roll var att agera som kommunikationskanal mellan staters regeringar och 

huvudinnehållet i kommunikationen var utrikespolitik2. Kontexten vari internationella 

relationer verkar har revolutionerats på flera sätt. Teknologisk utveckling möjliggör bland 

annat idag att ministrar och statschefer representerar sig själva utomlands och är därav inte i 

lika hög utsträckning beroende av att ambassadörer representerar dem. Vidare så har det skett 

genomgående sociala och politiska förändringar vilka resulterat i att internationella relationer 

opererar på olika nivåer3. Framväxten av den europeiska unionen har på ett omfattande sätt 

förändrat vardagen för diplomatin inom och mellan EU-stater. EU kan genom sin överstatliga 

kompetens komma att förändra både utrikespolitiken och dess främsta instrument - 

diplomatin. Enligt flera forskare är medlemsstaters ambassader idag snarare sysselsatta med 

inrikes- än utrikespolitik. Trenden anses gå mot ökad EU-diplomati.4 Trots detta verkar ändå 

de huvudsakliga funktionerna inom de diplomatiska systemen och strukturerna förblivit 

förvånansvärt intakta. Förändringarna som träder fram i den europeiska unionens kölvatten 

och deras eventuella påverkan på den traditionella diplomatins regler och kärnfunktioner är 

inte enkla att förstå men uppmanar till noggrann observation och undersökning5.   

  Den bilaterala diplomatins, genom historien, viktiga plats inom staten möter i denna 

undersökning det moderna begreppet europeisering och dess utmaning mot bland annat statlig 

suveränitet. Nationell bilateral diplomati och dess institutioner är några av de äldsta och mest 

långsamt föränderliga strukturerna inom den styrande makten i ett samhälle6. De är kärnan i 

den moderna statens kanske mest värnade område – utrikespolitiken. Diplomatin värnar 

statens intressen och därigenom dess suveränitet. Bilateral diplomati är traditionellt länken 

mellan stater och deras utrikespolitiska intressen och därav också mellan disciplinerna inom 

internationell politik.  

                                                           
1 Hocking, B. (1999:3).  
2 Riordan, S. (2003:1, 12.)  
3 Ibid. s. 3-5, 13.  
4 Ibid. s. 5 
5 Riordan, S. (2003:13) & Sofer, S. (2004:410-411).  
6 Se t.ex. Coolset, R. (2004:1). Bratberg, Ø. (2008). 
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  Vidare så är europeisering ett prominent begrepp inom EU-forskning och ökad 

uppmärksamhet riktas ständigt mot att försöka förstå de bakomliggande processerna.7 

Forskning om europeisering och dess konsekvenser för diplomati har dock negligerats i hög 

utsträckning,8 likaså statsvetenskaplig forskning om diplomati överhuvudtaget9 trots att 

”diplomacy remains the engine room of international relations”.10  

  Ytterligare så föreligger också väldigt paradoxala budskap inom detta problemområde. Å 

ena sidan finns det teorier och forskare som anför att utvecklingen av diplomati inte kan ske 

separat från utvecklingen av politiska system. Diplomatiska förändringar sker parallellt med 

förändringar inom den politiska makten.11 Härvid torde hypotesen lyda att det pågår en 

europeisering av diplomatin då EU-samarbetet och dess europeisering de facto förändrar den 

politiska maktfördelningen och de politiska systemen inom EU. Å andra sidan så talar viss 

forskning för att det trots rop på ökad regionalisering, gemensamhet och vidare integration i 

ytterligare områden inom EU-samarbetet så pekar bevis på fortsatt, om inte starkare, 

vidmakthållning samt ökning av bilaterala relationer mellan EU-stater12. Härvid bör sannolikt 

hypotesen istället bli den mot ovan omvända, någon europeisering, åtminstone i högre 

utsträckning, pågår troligtvis inte.  

  Denna studie är dessutom relevant genom att eventuellt vara ett kritiskt fall, den bilaterala 

diplomatin är kanske den sista institutionen vari man kan förvänta sig europeisering. Om 

studien påvisar en pågående europeisering inom området så kan eventuellt slutsatser kring en 

mer omfattande framtida europeisering av diplomatin och mer integrerad EU-diplomati dras 

samt vice versa. Den här studien är mot denna bakgrund således högst relevant att utföra och 

med grunden i ovan anförda bakgrundsbeskrivning så är uppsatsens problemställning den 

följande: Pågår det en europeisering av den nationella bilaterala diplomatin mellan EU-

stater?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och då hur, europeisering påverkar den 

bilaterala diplomatiska relationen mellan Sverige och Italien som den utövas via ländernas 

ambassader. Jag ämnar att analysera i vilken mån samt hur den bilaterala diplomatin via 

ambassaderna mellan Sverige och Italien har påverkats och/eller påverkas av en eventuell 

europeisering. För att på ett så tydligt och strukturerat sätt som möjligt kunna undersöka 

                                                           
7 Börzel, T & Panke, D. (2013:115).  
8 Se t.ex. Bratberg, Ø. (2008).  
9 Se t.ex. Jönsson, C & Langhorne, R. (2004:xv), Sharp, P. (2004:208), Sofer, S. (2004:396).  
10 Sharp, P. (2004:208) 
11 Se t.ex. Coolsaet, R. (2004:2). 
12 Se t.ex. Bátora, J & Hocking, B. (2007:6).  



6 
 

uppsatsens grundläggande problemformulering och uppfylla undersökningens syfte så bryts 

studien ned i två interrelaterade frågeställningar. Frågeställningarna för den här uppsatsens 

undersökning är således de följande; 

 Hur bedrivs den nationella bilaterala diplomatin mellan Sverige och Italien via 

ländernas ambassader? 

 Finns det några tecken på europeisering i den nationella bilaterala diplomatiska 

relationen mellan Sverige och Italien eller är det bedrivna arbetet fortfarande styrt 

utifrån mellanstatliga principer?  

  Vidare syftar denna uppsats till att bidra med ytterligare förståelse inom forskningsområdena 

europeisering och diplomati. Då forskningen inom dessa områden ej är fullständig så ämnar 

jag med min undersökning att understödja utvecklandet dels av teorin kring europeisering 

samt teorier kring bilateral diplomati, dels det första begreppets påverkan på det andra. 

Undersökningen har främst en deduktiv ansats där den utgår från en både teoretisk och 

empirisk kunskapslucka i tidigare forskning13 för att generera en beskrivande och 

teoriutvecklande studie. Genom studiens resultat vill jag medverka till att bana väg för vidare 

studier angående förändringsprocesser/tendenser beträffande den bilaterala diplomatin mellan 

EU-stater.  

  Slutligen så har denna undersökning, genom att delvis använda sig av en beskrivande 

fallstudie av den bilaterala diplomatiska relationen via ambassaderna mellan två EU-stater, 

som metod (se vidare angående metodval i kapitel 4) till syfte att kunna dra kontextuellt 

betingade generaliseringar. Uppsatsen syftar följaktligen inte till att generera breda och 

mindre precisa generaliseringar. Jag kommer istället att röra mig nedåt på ”the ladder of 

generality”14. Om europeisering pågår inom den bilaterala diplomatin överhuvudtaget så 

borde den först påverka de nationella ambassaderna då dessa instanser utgör själva navet i 

staters bilaterala diplomatiska institutioner och relationer. Vidare så har väldigt lite forskning 

bedrivits specifikt om europeisering av den bilaterala diplomatin verkställd genom 

ambassader15. Således blir studiens inriktning på ambassadbedriven bilateral diplomati en 

relevant förberedande indikator på studiens forskningsproblem som kan verka som en brygga 

till efterföljande och vidareutvecklande studier inom området.  

 

 

 

                                                           
13 Bratberg, Ø. (2008:235).  
14 Benett, A & George, A. (2005:77) 
15 Se t.ex. Bratberg, Ø. (2008). Gram-Skjoldager, K. (2011)  
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1.2. Disposition 

För att kunna svara på uppsatsens två frågeställningar och därigenom uppfylla studiens syfte 

och svara på studiens grundläggande forskningsproblem så kommer det i nästföljande kapitel 

att presenteras en empirisk bakgrundsgenomgång. Genomgången avhandlar dels den EU-

kontext vari medlemsstaternas diplomati idag bedrivs, dels bakgrunden kring de diplomatiska 

relationerna mellan Italien och Sverige. Därefter följer uppsatsens teorikapitel, indelat i olika 

avsnitt. Först förs en diskussion och definiering av centrala begrepp, därefter utvecklas och 

beskrivs det teoretiska ramverk som undersökningens analysmodell bygger på. En 

beskrivning av uppsatsens analysmodell avslutar teorikapitlet vilket efterföljs av kapitel fyra 

vari metod, avgränsningar och val av fall för uppsatsen diskuteras. I kapitel fem knyts empiri 

och teori samman för att genomföra analysen och redovisa uppsatsens resultat. Slutligen i 

kapitel sex presenteras och diskuteras uppsatsens slutsatser.   

2. Empirisk bakgrundsgenomgång 

Detta kapitel presenterar en empirisk bakgrundsgenomgång av EU som diplomatisk persona 

samt Italiens och Sveriges bilaterala diplomatiska förbindelser. Denna empiriska bakgrund är 

viktig för att den mångfacetterade kontext som den nationella bilaterala diplomatin mellan 

EU-stater verkar i ska bli så tydlig som möjligt och vidare för att de resultat och slutsatser 

som analysen frambringar ska bli mer substantiella och begripliga.  

2.1. EU som diplomatisk persona  

Syftet för denna undersökning inbegriper den bilaterala diplomatiska relationen mellan två 

EU-stater. Därav avgränsas detta avsnitt till att behandla den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (GUSP) samt EU:s diplomatiska tjänst (EEAS). Den gemensamma 

försvarspolitiken samt EU som internationell aktör gentemot tredje land/region berörs inte i 

detta avsnitt, annat än då områdena sammanfaller med GUSP och EEAS, då dessa områden 

faller utanför syftet med denna undersökning.  

2.1.1. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)  

När Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 så preciserades tydligare gränser för EU:s juridiska 

kompetens inom olika områden.  Genom fördraget så har en viss utbyggnad av 

bestämmelserna gällande GUSP skett. Området är dock fortfarande under utveckling och 

trenden tyder på ”starkare gemensam hållning inom EU i frågor som rör utrikes- och 

säkerhetspolitik, i vart fall på sikt”.16 Fundamentalt inom området GUSP är att 

beslutsfattandet fortsatt är främst mellanstatligt vilket innebär att en medlemsstat inte kan bli 

bunden av ett beslut som den motsatt sig. Medlemsstaterna har också fortsatt en generell 

                                                           
16 Bernitz, U & Kjellgren, A. (2010:23)  
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möjlighet att stoppa beslut genom att motsätta sig dem då det inom GUSP ”oftast krävs att 

alla medlemsländer är överens (eller i vart fall att inget land är emot) för att det ska kunna 

fattas något beslut i en viss fråga”17. Samarbetet inom GUSP har sin tyngdpunkt i Rådet vilket 

är viktigt att notera härvid då detta snarare rör sig om mellanstatligt samarbete än överstatligt, 

”det är i mycket fråga om ett agerande i samverkan mellan medlemsstaternas regeringar; 

Europaparlamentets inflytande är väsentligt mer begränsat än inom andra områden”18. Enligt 

fördraget så omfattar GUSP i princip alla former av utrikes- och säkerhetspolitik. Fast det ska 

noteras att unionen inte för någon alltigenom samlad utrikespolitik. Tvärtom så är detta ett 

område vari medlemsstaterna kan vara starkt splittrade och förespråka tydliga nationella 

utrikespolitiska profiler. Beaktansvärt härvid är historiska faktorer som påverkar staters 

benägenhet att samarbeta och/eller överlåta beslutanderätt inom det utrikespolitiska området. 

Exempelvis så ser sig både Frankrike och Storbritannien traditionellt som stormakter och båda 

staterna besitter en egen tydlig utrikespolitisk profil.19 GUSP är detta till trots inte 

betydelselöst. När staterna anser det lämpligt med utrikespolitiskt samarbete så finns det olika 

former de kan använda sig av. Inom GUSP kan man exempelvis besluta om EU:s inställning 

till en viss fråga. Då är medlemsstaterna skyldiga att ”se till att deras nationella politik 

stämmer överens med och stöttar sådana rådsbeslut som man kommit överens om”.20 I 

jämförelse med andra områden så är beslutsfattandet inom GUSP, som domineras av Rådet 

och det europeiska rådet, ändock mellanstatligt och innefattar inte främst en gemensam 

överstatlig EU-politik.21    

     

2.1.2. Den höge representanten och EU:s diplomatiska tjänst (EEAS)  

Vid Lissabonfördragets ikraftträdande så inrättades en ny befattning i syfte att stärka unionens 

utrikespolitiska profil. Den nya befattningen benämns hög representant22 och ska i sak verka 

som en utrikesminister genom att representera unionen utåt, vara ordförande vid Rådets 

sammanträden och beslut om utrikesfrågor samt så ska den höge representanten leda och 

verka för utvecklandet av EEAS. Den höge representanten är vidare vice ordförande för 

kommissionen och sitter samtidigt på kommissionärsposten för utrikesfrågor.23 

  Vad gäller EEAS så är det en inrättning som leds av den höge representanten. EEAS ska 

vara den självständiga diplomatiska representationen för EU och består av sekunderad 

personal från medlemsstaternas diplomatiska beskickningar, kommissionen och anställda från 

                                                           
17 Ibid. s. 120.  
18 Ibid. s. 125 
19 Ibid. 
20 Ibid. s. 126 
21 Craig, P. (2010:182) 
22 Artikel 18, Unionsfördraget 
23 Bernitz, U & Kjellgren, A. (2010:126). Craig, P. (2010: 385, 409-410)  
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relevanta avdelningar från rådets generalsekretariat.24 Skapandet av EEAS är ett viktigt steg 

som centraliserar utrikespolitisk aktivitet till EU vilket får stöd av intensifierade 

samarbetsvillkor, vilka tillåter en grupp av medlemsstater (minst nio stycken) att fördjupa sitt 

utrikessamarbete inom unionens ramar, men utan att behöva få ett godkännande från 

resterande medlemsstater.25 Tidigare så har både medlemsstaterna och andra länder haft 

särskilda diplomatiska representationer vid EU och unionen har ”genom kommissionen haft 

en omfattande diplomatisk närvaro i många länder”26 men dessa kommissionskontor överförs 

nu till EEAS. Det råder således delad kompetens gällande verkställande funktioner inom 

området för utrikespolitik mellan kommissionen och EEAS.27 Vidare så handhar EEAS EU:s 

åtaganden gällande kriser och innefattar även en underrättelsetjänst. Härvid liknar EEAS till 

stor del en nationell utrikesbeskickning.28   

 

2.2.  Italiens och Sveriges bilaterala diplomatiska förbindelser – en bakgrund 

Detta avsnitt beskriver Italiens och Sveriges diplomatiska relation, som den utövas via 

ländernas ambassader. Hur den diplomatiska bilaterala relationen ser ut och vilka mål den 

arbetar för att främja är en viktig komponent att förstå för att kunna analysera och dra 

slutsatser kring huruvida en europeisering påverkat och/eller påverkar relationen. I den här 

bakgrundsbeskrivningen är det också av relevans att beskriva intensiteten i ländernas 

relationer i allmänhet såsom handelsrelationer och turism. Dessa flöden påverkar och 

konstituerar en kontextuell del kring den bilaterala diplomatiska relationen och blir därför en 

viktig del att förstå för att kunna analysera helheten av den kontext vari de bilaterala 

diplomatiska relationerna verkar.    

  Enligt UD:s information om Sveriges allmänna förbindelser med Italien29 så har Roms 

centrala ställning för den kristna världen och den italienska kulturens unika position bidragit 

till att Italien, eller mer korrekt de stater som förestod Italiens statsbildning, genom sekler 

innehaft en eftertrycklig attraktionskraft på omvärlden och däribland på Sverige. Ländernas 

bilaterala diplomatiska relationer har genom dessa historiska rötter fortsatt fram till idag. 

Ambassaderna är Sveriges och Italiens högsta diplomatiska representation och lyder direkt 

under ländernas utrikesdepartement och representerar de nationella regeringarnas intressen. 

Ambassaderna leds av en ambassadör. Genom sitt kreditivbrev, en fullmakt från sin 

medborgarstat att representera denna i värdlandet, så är ambassadören den officiella 

                                                           
24 Se t.ex. Craig, P. (2010:385) & Dover, R. (2013:250)  
25 Dover, R. (2013:250) 
26 Bernitz, U & Kjellgren, A. (2010:127) 
27 Egeberg, M. (2013:140)  
28 Dover, R. (2013:250)  
29 UD (2013:C)  
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representanten för sitt land. Ambassadören kan ha ett ministerråd, ett eller flera ambassadråd, 

en eller flera ambassadsekreterare på diverse nivåer underställt sig. Utöver denna 

representation så finns det också assistenter, benämnt baspersonal, vilka är utsända från 

landets utrikesdepartement. Det kan även finnas specialattachéer, det vill säga experter inom 

olika politikområden30. Enligt ”Diplomatlistan” så har italienska ambassaden en 

representation bestående av 16 MAE-anställda vid den italienska ambassaden i Stockholm 

201331. Motsvarande siffra för den svenska representationen i Rom är 20 UD-anställda32.  

  De allmänna målen för Italien och Sveriges bilaterala diplomatiska förbindelser är att 

stimulera de italiensk-svenska relationerna på handelspolitiska (ekonomiska), kulturella samt 

politiska områden33. Utöver dessa mål så uppger den svenska ambassaden att ytterligare ett 

mål med deras arbete är kopplat till Italiens medlemskap i EMU samt NATO och landets 

geografiska grannskap med ”Europas krisområde på Balkan”. Den svenska ambassaden 

arbetar härvid med att övervaka och rapportera om förhållanden som är relaterade till det 

italienska engagemanget inom dessa samfällda frågor. Utöver det arbetar den svenska 

ambassaden med att söka stöd för svenska positioner i olika sakområden34.  

    Vidare så tillhör Italien sedan ett flertal år ett av de största industriländerna i världen och är 

ett av medlemsländerna i den så kallade G8-gruppen samt i den senare G20-gruppen. Italien 

är också ett av de fyra stora EU-länderna med unionens tredje största ekonomi medan Sverige 

är ett medelstort unionsland på nionde plats vad gäller ekonomins storlek35. På den italienska 

ambassaden finns det en avdelning som arbetar inom den ekonomisk- och handelspolitiska 

sfären. Dess huvudfunktion är att upprätthålla alla nödvändiga kontakter och samla in 

information för en fruktsam koordinering av alla de aktiviteter som ämnar att främja och 

utveckla den italienska exporten och landets intressen på den svenska marknaden. Härvid 

arbetar man för att förbättra ramverket för utveckling av de italiensk-svenska 

handelsrelationerna36.  

  Förutom handelspolitik så bejakar den bilaterala diplomatiska relationen via ländernas 

ambassader kulturverksamheten i länderna. Denna verksamhet beskrivs vara ett viktigt 

fundament i förhållandena mellan Italien och Sverige. I samarbete med den italienska 

ambassaden i Stockholm så innehar det italienska kulturinstitutet uppgiften att främja den 

italienska kulturen i Sverige. Denna uppgift utförs inom ett flertal kontexter samt genom flera 

                                                           
30 Ibid. & MAE (2013:C)  
31 UD (2013:A)  
32 Svenska ambassaden i Rom (2013:A)  
33 Ibid. & Italienska ambassaden i Stockholm (2013:D)  
34 Svenska ambassaden i Rom (2013:B)  
35 Ibid. & MAE (2013:B)  
36 Italienska ambassaden i Stockholm (2013:C)  
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olika arrangemang såsom, utdelning av stipendier, förmedla kontakter mellan svenska och 

italienska kulturorganisationer, organisera italienska kulturarrangemang i Sverige et cetera. 

Likaså deltar den svenska ambassaden i Rom i och arrangerar flertalet evenemang. Detta både 

för befrämjandet av svenska värderingar, affärsintressen, kulturutbyten et cetera. Exempelvis 

så är Luciafirande ansett som en viktig komponent i den svenska ambassadens utåtriktade 

verksamhet och Luciafirande i svensk tappning sker varje år i Milano, Rom samt Syrakusa37.     

  Vidare beträffande intensiteten i ländernas relationer i allmänhet så har de svenska 

direktinvesteringarna i Italien, som under 1980-talets slutskede var betydande då Sverige 

innehade en hög position på listan över utländska investerare i Italien, avtagit under senare år. 

Italien är idag Sveriges tionde största exportmarknad där exporten till Italien 2012 uppgick till 

cirka 26,2 miljarder kronor. Importen uppmättes till cirka 31,5 miljarder kronor vilket påvisar 

den trend som rått under senare år, där Italien gått mot ett allt större handelsöverskott. 

Sveriges export till Italien utgörs främst av kemiska produkter, järn, papper och massa, 

maskiner samt telekomutrustning. Svenska traditionella basnäringars (såsom stål-och 

träindustri) bearbetade produkter uppgår till en mycket stor export jämfört med motsvarande 

import från Italien. Den svenska exporten av råvaror påvisar också den det svenska övertaget 

inom området och illustrerar faktumet att antalet inhemska råvaror i Italien idag är få. Italiens 

export av produkter från tillverkningsindustrin (såsom kläder och möbler) samt mat är dock 

oerhört mycket större till Sverige än vad Sverige exporterar till Italien.  I Italien finns det 

ungefär 180 svenska företag representerade med egna bolag. De främsta är ABB, Alfa Laval, 

Astra Zeneca, Atlas copco, Electrolux, Ericsson, Ikea samt Tetra Pak. I Sverige finns det cirka 

60 italienska företag representerade varav de flesta verksamma inom handel och har mindre 

än 20 anställda. Några av de större som alla har över 100 anställda i Sverige är Barilla, 

Danieli, Faber, Lucchini, Ricchetti och Structo38.   

  Intensiteten i ländernas relationer i allmänhet utgörs även av en växande turism i båda 

riktningarna. Sedan långt tillbaka är Italien ett av de främsta turistmålen i världen.  Varje år 

besöker cirka 30 miljoner turister från utlandet Italien varav 450 000 av dem uppskattningsvis 

är svenskar. Italienska turister till Sverige har ökat under senare år och antalet registrerade 

gästnätter 2010 var cirka 300 00039.    

  Avslutningsvis, traditionellt bygger Italiens utrikes- och säkerhetspolitik på både en stark 

transatlantisk länk och den europeiska integrationen. Italien var ett av deltagarländerna vid 

bildandet av NATO 1949 och var även ett av EU:s grundarländer. Sveriges motsvarande 

                                                           
37 Svenska ambassaden i Rom (2013:C), Italienska ambassaden i Stockholm (2013:B)  
38 Ibid. & Italienska ambassaden i Stockholm (2013:A) 
39 Ibid. & MAE (2013:B)   



12 
 

politik bygger på fyra grundpelare, en traditionell militär-politisk alliansfrihet, medlemskap i 

europeiska unionen, eftersträvande av en stark roll i regionalt utrikes- och säkerhetspolitiskt 

samarbete och stöd till FN-systemet40. De politiska relationerna mellan Sverige och Italien har 

fördjupats genom det svenska EU-medlemskapet. Kontakterna var synnerligen intensiva inför 

och under det svenska EU-ordförandeskapet under andra halvåret 200941.  

 Informationen i detta avsnitt är en viktig kontextuell bakgrund då detta är de 

internationalpolitiska ramar vari den diplomatiska bilaterala relationen mellan Italien och 

Sverige har att verka. Härefter följer teorikapitlet för studien.   

 

3. Teori 

Detta kapitel presenterar först en diskussion och definition av de centrala begrepp som studien 

bygger på. Därefter förklaras det teoretiska ramverk som analysmodellen, som ligger till 

grund för resultatredovisning och slutsatser i denna studie, utgår ifrån. Kapitlet avslutas med 

att förklara analysmodellen.    

3.1. Diskussion och definition kring centrala begrepp  

Diplomati, diplomati som institution, bilateral diplomati samt europeisering är de begrepp 

som den här undersökningen bygger på. En utförlig diskussion och definiering av dessa 

begrepp behöver föregå det teoretiska ramverket samt analysmodellen för att resultat och 

slutsatser därefter ska kunna förstås utifrån deras kontextuella betingelse.      

3.1.2. Diplomati  

Diplomati som begrepp tenderar idag att användas inom flera skilda situationer för att 

beskriva väldigt olika fenomen. Forskarna har inte kunnat enas om en enda definition av 

diplomati utan”the term itself has become a sponge word, in the sense that it can soak up a 

variety of phenomena, often leading to logical and functional misunderstandings”42. Generellt så 

associeras ofta diplomati med handhavandet av freds- och konflikthantering. För 

undersökningen i denna uppsats är det inte denna generella association som avses med 

diplomati. För att komma åt det jag vill kunna mäta empiriskt behöver jag först förklara 

begreppet diplomati som institution och därmed dess koppling till utrikespolitik och det 

relationistiska perspektivet inom internationella relationer. Detta för att perspektivet förklarar 

diplomati som en top-down process vilken är den process som ligger till grund för den 

teoretiska utgångspunkt för europeiseringsteorin som används i det här arbetet (se vidare 

                                                           
40 Ibid.  
41 UD (2013:C) 
42 Bereta, T. (2012:11).  
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under avsnittet om teoretiskt ramverk). Avslutningsvis i detta avsnitt kommenteras också kort 

skillnaden mellan diplomati och utrikespolitik.  

  I det efterföljande, sista avsnittet angående definiering av diplomati så definieras bilateral 

diplomati vilken är den aspekt av området som kommer att undersökas i denna uppsats.  

3.1.2. Diplomati som institution 

 

Diplomacy, we posit, should be seen as an institution, understood broadly as a relatively stable 

collection of social practices consisting of easily recognized roles coupled with underlying 

norms and a set of rules or conventions defining appropriate behavior for, and governing 

relations among, occupants of these roles. These norms and rules prescribe behavioral roles, 

constrain activity, and shape expectations.43  

 

Enligt den här förståelsen av diplomati som institution så är dess nyckelbegrepp alltså normer, 

regler och roller. Normer står för det sedvanliga, implicit uttryckta ändamålet för den 

auktoritära sociala regleringen av beteenden. Regler innefattar härvid det mer specifika och 

explicit uttryckta ändamålet. Regler som föreskriver passande beteenden i särskilda 

situationer kan vara mer eller mindre formella, auktoritära och precisa. Oavsett så förser de 

aktörerna med ett ramverk för gemensamma förväntningar. Detta ramverk förenklar 

förutsägbara och ändamålsenliga handlingsmönster för innehavarna av de roller som finns 

inom institutionen, som i den här studien således är diplomatiska tjänstemän och aktörer. 

Diplomati som institution representerar även en lösning på det gemensamma problemet med 

att vilja leva separat ifrån varandra samtidigt som man behöver upprätthålla relationer med 

andra. Byteshandel, oavsett om det handlar om personer, varor, tjänster eller information, 

verkar vara centralt i diplomati alltsedan dess uppkomst. Var och när som helst det finns stater 

med skilda identiteter som ser ett behov av att etablera någon form av utbytesrelationer med 

varandra, och därigenom upptäcker statsförvaltningens interdependens, så kommer 

diplomatiska roller och regler troligtvis att framträda. 44  

  Vidare enligt Jönsson och Hall så kan detta ses som ett exempel på den gemensamma 

föreställningen om att institutioner reducerar transaktionskostnader. Den grundläggande idén 

bakom denna föreställning är att;  

 

                                                           
43 Jönsson, C. & Hall, M. (2005:25).  
44 Ibid. s. 26  
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the execution of an economic transaction involves not only production costs, but also costs for 

arranging and enforcing a contract. The process of drafting, planning and negotiating a contract 

is costly, as is the process of solving contractual disputes.45    

 

Det är följaktligen institutioner som, enligt denna uppfattning, står för och innehar funktionen 

att reducera transaktionskostnader. Även om denna föreställning om att institutioner reducerar 

transaktionskostnader är utvecklad i relation till ekonomiska fenomen så är det inte enbart 

sådana transaktioner det handlar om enligt Jönsson och Hall. Det kan röra sig om alla typer av 

transaktionskostnader och ibland mer abstrakta sådana. I den politiska sfären så kan diplomati 

som institution reducera transaktionskostnader genom att,”perform the valuable function of 

reducing the costs of legitimate transactions, while increasing the costs of illegitimate ones, 

and of reducing uncertainty.”46    

  Ytterligare så har Watson bland flera andra forskare beskrivit diplomati ”as a perennial 

constitutive institution of international society”.47 Här menar forskarna också att det är viktigt 

att skilja mellan diplomati som institution och den praktiserade diplomatin som utövas inom 

de diplomatiska residensen, då den senare bara är en av många former av diplomati.48 I den 

här uppsatsens undersökning ligger fokus just på den bilaterala diplomati som sker medelst de 

diplomatiska residensen, det vill säga Sveriges och Italiens ambassader i respektive land.  

  Att skilja diplomati som institution från den praktiserade diplomatin inom de diplomatiska 

residensen kan enligt Bereta ses som ”a conceptual jailbreak”49 från de traditionella teorierna, 

realism, strukturalism och liberalism inom internationella relationer, vilka ofta marginaliserar 

diplomati som forskningsområde. Jönsson och Hall argumenterar för att de traditionella 

teorierna inom internationella relationer tenderar att vara substansialistiska snarare än 

relationistiska. Enligt substantialismen är aktörer; 

 

“fixed entities with variable attributes" /…/. Thus, it is the various attributes – variables – that do 

the acting. A change in a variable will lead to a different outcome, but the entity in possession of 

the variable will not have changed essentially.50  

 

Synen på interaktion inom detta synsätt reducerar, enligt Jönsson och Hall, aktörer ”to 

locations in which or between which variables can interact”. Genom substanstialismen blir 

därav enheter i olika politiska områden saker eller substanser och eftersom där inte finns 

                                                           
45 Ibid.  
46 Ibid. s. 26-27 
47 Watson, A. (1982:11)  
48 Ibid.  
49 Bereta, T. (2012:13). Jönsson, C & Hall, M. (2005:19)  
50 Jönsson, C & Hall, M. (2005:14) 



15 
 

någon substans mellan enheter så kan inte detta teoretiskt politiska område innehålla saker 

utan enbart mekanismer eller ingenting alls. Detta reducerar diplomati enligt Jönsson och Hall 

till att endast vara ”an attribute of states” inom de traditionella teorierna i internationella 

relationer.51  

  Många av relationisterna52 ser istället de internationella relationerna som en dynamisk och 

föränderlig bas varpå stater är existentiellt beroende. Många av deras synsätt bejakar den så 

kallade top-down processen av den politiska sfären. Till exempel Der Derians argument 

påtalar ett top-down-synsätt av internationella relationer, “in which any given international 

system is (co)constituted by a diplomacy that both distinguishes between polities and binds 

them together in the process of mediating their relation of estrangement.”53. Diplomati inom 

detta perspektiv handlar om relationer samt processer som medverkar till differentiering inom 

politiska sfärer.54 Det är top-down perspektivet som ligger till grund för undersökningen i 

denna uppsats. 

  Avslutningsvis är det relevant för denna uppsats att definiera skillnaden mellan diplomati 

och utrikespolitik. Watson har en för denna undersökning bra definition av skillnaden. Han 

definierar utrikespolitik som substansen i en stats relation till en annan stat och de mål staten 

strävar efter att uppnå genom utrikespolitiken och dess relationer med andra stater. Diplomati 

beskriver han istället som en”process of dialogue and negotiation by which states in a system 

conduct their relations and pursue their purposes by means short of war”.55 Vidare så menar 

Sofer att diplomati enbart utgör ett element av utrikespolitiken som dock ska räknas till ett av 

de viktigaste. I likhet med Watson så belyser Sofer att diplomati implementerar 

utrikespolitiska policys genom förhandling och söker få andra stater att förstå och om möjligt 

acceptera en önskad policy. Mål, intressen och begrepp inom utrikespolitiken må förändras 

men inom diplomatin är det vanligen enbart metoder för övertalning och implementering som 

förändras. Hur som haver så låter sig inte skiljelinjen mellan utrikespolitik och diplomati 

alltid enkelt bli dragen. Diplomati kan nämligen genom sin kvalitet och praktiska utförande 

påverka beslutsfattande genom sin förmåga att ge information och presentera 

valmöjligheter.56    

                                                           
51 Ibid. s. 13-15 
52 Här avses med relationism det som associeras med den så kallade engelska skolans (Der Derian 1991, Neumann 2002  et 

al.) konstruktivism samt postmodernism. Skillanden mellan de traditionella teorierna inom internationella relationer och 
det relationistiska synsättet sammanfattas väl av Waever, ” whether theory is to start from given states (as choice-making 

individuals) and see what systemic patterns and specific arrangements can be explained from features of their set-up and 
possibly internal characteristics, or to study how these units are produced by something that can variably be called 
practices, discourses, institutions or structurations.” ( Waever 2002: 84) 
53 Jönsson, C & Hall, M. (2005:21) 
54 Ibid. s. 15 
55 Watson, A. (1982:10)  
56 Sofer, S. (2004:396)  
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3.1.3. Definition av bilateral diplomati  

Enligt Bull så utgör idag bilaterala diplomatiska relationer inte bara den formella interstatliga 

länken utan också länken mellan staternas folk och politiska system. Enligt samma mönster så 

representerar diplomatiska tjänstemän idag inte bara sin suveräna stat utan också dess folk. 

Vidare så ligger det inom ramen för diplomatiska tjänstemäns arbete att påverka, i den av sin 

hemnation önskade riktning, inte bara värdnationens regering utan också dess folk. Detta ska 

dock ske inom gränserna som normen angående icke-inblandning i värdlandets 

inrikespolitiska affärer anger.57 

  Den form av diplomati som undersöks i denna uppsats är bilateral diplomati, såsom 

relationen beskrivs ovan enligt Bull, mellan suveräna EU-stater. Denna studie undersöker 

bilaterala diplomatiska aktiviteter via ambassaderna. Bilateral diplomati i dess bredare 

bemärkelse täcks således inte genom denna undersökning då det är europeisering av bilateral 

diplomati mellan EU-stater som ska undersökas. Den operationella dimensionen på bilateral 

diplomati är följaktligen representation samt bilaterala aktiviteter genom ambassader. 

Utveckling och/eller förändring gällande personalfördelning, kvalifikationer vid rekrytering 

samt arbetsuppgifter blir därför viktiga indikatorer på institutionella förändringar inom den 

bilaterala diplomatin. För att utröna om förändring i dessa indikatorer hänger ihop med en 

eventuellt pågående europeisering så kommer de att studeras utifrån de empiriska indikatorer 

på europeisering som kommer att anges i kommande avsnitt och kapitel.  

3.1.4. Definition av europeisering 

Generellt så avser europeisering, interaktion mellan EU och dess medlemsstater eller tredje 

land. Det finns dock ingen konsensus avseende en definition av begreppet.58 Trots detta menar 

forskare som Olsen att det ändå inte är läge att överge begreppet. Detta då mycket av den 

forskning som gjorts är ny och få systematiska försök att kartlägga och jämföra 

europeiseringens olika betydelser och användningsområden har gjorts. Vidare argumenterar 

Olsen för att inte tillräckliga försök gjorts för att forma och empiriskt testa dynamiken inom 

europeisering. Därför är det också relevant att försöka studera begreppet för att understödja 

mer kunskap och vetenskaplig ordning inom området.59  

The issue raised is not what Europeanization ’really is’, but whether and how the term can be 

useful for understanding the dynamics of the evolving European polity. That is, how it 

eventually may help us give better account of the emergence, development and impacts of a 

European, institutionally-ordered system of governance.60    

                                                           
57 Bull, H. (2004:77)  
58 Börzel, T. & Panke, D. (2013:116)  
59 Olsen, J. (2002:922)  
60 Ibid.  
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 Olsen argumenterar vidare för att olika begreppsdefinitioner av europeisering snarare ska ses 

som ömsesidiga komplement än varandra uteslutande. De refererar till olika men relaterade 

fenomen. Forskaren hävdar ytterligare att dynamiken i europeiseringsprocesser kan förstås i 

termer som ”a limited set of processes of change, well known from other institutionalized 

systems of governance”.61  

  Ytterligare så brukar man på en generell nivå också grovt dela in europeisering i två olika 

teoretiska föreställningar; bottom-up och top-down europeisering. Inom top-down 

perspektivet studeras genom vilka villkor och bakomliggande mekanismer EU triggar 

nationella förändringar i unionens medlemsstater. Här definieras alltså europeisering som en 

process som startar på EU-nivå och rör sig nedåt i systemet.62 I den här uppsatsen så är det 

delvis utifrån den teoretiska ansatsen top-down europeisering som frågeställningarna ska 

undersökas empiriskt. Vidare beträffande teoriinriktningen se vidare under teoretiskt ramverk 

i efterföljande avsnitt.    

3.2. Teoretiskt ramverk  

Det teoretiska perspektivet top-down europeisering såsom Börzel och Panke beskriver det är 

det grundläggande teoretiska ramverket för konstruerandet av analysmodellen som ligger till 

grund för den empiriska undersökningen och därmed av utformandet av den intervjuguide 

som används vid insamlandet av data. Därtill används de, av Batora, listade fem element som 

enligt honom ömsesidigt konstituerar diplomati. Förändringar i något av dessa element 

föranleder sannolikt förändringar i diplomati som institution. Batoras fem element ligger till 

grund för de indikatorer som i undersökningen avser mäta/spåra förändringar inom bilateral 

diplomati.  

  Europeisering som EU-forskningsbegrepp är omgärdat av några olika perspektiv som 

används i varierande utsträckning inom skilda delar av forskningsområdet. Två vanligt 

förekommande är top-down och bottom-up europeisering. Vid bottom-up teorin är EU det 

fenomen som ska förklaras. EU är således perspektivets analysenhet. Vid top-down är 

förhållandet det omvända. Fokus härvid ligger på hur EU, indirekt/direkt, formar institutioner, 

processer och politiska utfall i både medlemsstater och tredje land. Det fenomen som ska 

förklaras utifrån denna aspekt är om och hur stater ”download”, det vill säga politiskt 

konvergerar mot, EU-policys och institutioner som därefter ger upphov till nationell 

förändring och anpassning till EU-politik. Top-down perspektivet studerar således politisk 

konvergens och anpassning, följaktligen hur EU påverkar nationella institutioner, policys 

och/eller politiska processer. Perspektivet letar efter orsaker på EU-nivå som förklarar 

                                                           
61 Ibid. s. 923 
62 Börzel, T & Panke, D. (2013:118-119)  
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nationella förändringar i en medlemsstat63. Top-down innefattar uppfattningen att EU kan 

åstadkomma (men åstadkommer inte alltid) anpassning av nationella policys, institutioner och 

politiska processer om där föreligger en så kallad ”misfit” mellan europeiska och nationella 

idéer och institutioner. Med ”misfit” avses att EU kan åstadkomma anpassning av nationell 

politik om den inte redan ligger i linje med EU:s politik, ”only if domestic policies, processes, 

or institutions are not already in line with what is required by the EU can the latter causally 

induce domestic change”.64 För klarhetens skull bör sägas att ”Downloading” och ”Taking” 

används som synonymer inom litteraturen om top-down europeisering. Båda termerna 

används för att beskriva hur medlemsstater eller tredje stat svarar på förändringar kommande 

från EU-nivå65.  

  I denna uppsats är det delvis top-down perspektivet varigenom analysmodellen för den 

empiriska undersökningen av frågeställningarna kommer att byggas. Detta då jag är 

intresserad av att undersöka om det pågår en europeisering av nationell bilateral diplomati 

mellan Italien och Sverige såsom den bedrivs via ambassaderna. Det som är i fokus är således 

hur EU påverkar och åstadkommer förändringar i nationell politik och inte tvärtom.  

  Utöver ovanbeskrivna teori så ligger även forskning av Batora till grund för denna uppsats 

teoretiska ramverk. Batora påtalar, precis som beskrevs inom avsnittet diplomati som 

institution, vikten av roller, normer och regler för den moderna diplomatins gestaltning och 

fortbestånd. Framväxten av det moderna diplomatiska systemet var villkorat dels av att det 

fanns två ömsesidigt interagerande suveräna stater, dels av gemensamma intressen och 

värderingar. Det utvecklades således en slags diplomatisk kultur tillsammans med den 

moderna diplomatin. Genom den fortsatta institutionaliseringen och därigenom 

normaliseringen av de gemensamma värderingarna, ”the diplomatic culture managed to 

channel internal communication and contributed to mitigation of differences between the 

states”.66 Batora hävdar vikten av denna ömsesidigt accepterade diplomatiska kultur. Enligt 

honom så är ”a central precondition for the functioning of diplomacy as a system of norms 

and rules regulating interstate relations is the existence of common institutional basis shared 

by all states”.67 Diplomati som institution förstås bäst enligt Batora som en konjunktion av två 

begrepp: ”organizational field” och transnationally shared logic of appropriateness”. Det 

första begreppet fokuserar på strukturers homogenitet medan det andra undersöker 

uppkomsten av gemensamma identiteter och yrkesutövande i form av till exempel 

                                                           
63 Börzel, T, & Panke, D. (2013:116-120), Wong, R. (2005:145) 
64 Ibid. s. 120 
65 Ibid. s. 119 
66 Bereta, T. (2012:16)  
67 Batora, J. (2005:46)  
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etikettsregler.68 Batoras forskning angående det andra begreppet ligger i fokus för den här 

uppsatsen och är vidare den del som det fokuseras på i detta avsnitt.   

  ”Transnationally shared logic of approprieteness” tillåter diplomater från olika länder att 

kategorisera skeenden på samma sätt vilket underlättar kommunikation och de facto ger 

möjlighet till bilaterala förhandlingar. Därav lägger Batora emfas vid vikten av detta begrepp 

för att diplomati som institution ska fungera.69 Den professionella diplomatin regleras både av 

lagar och sedvanor. De är två centrala villkor för uppkomsten och vidmakthållandet av ” the 

transnationally distributed diplomatic logic of approprieteness”. Batora definierar detta 

begrepp vidare som “general respect for the common set of legal rules and routines 

delineating diplomacy as a practice anchored in the Vienna convention on diplomatic conduct 

(1961)”.70 Wienkonventionen från 1961 fungerar än idag som grundläggande regelverk för 

diplomatiska förbindelser och reglerar hur stater ska behandla diplomater och diplomatiska 

beskickningar71. Enligt Batora så etablerade Wienkonventionen diplomatiska regler, 

strukturer och normer för yrkesutövandet vilka gradvis överfördes mellan stater genom 

standardiserade socialiseringsförfaranden. Det vill säga att”states as actors in the international 

arena do not act randomly but fulfill particular roles determined by the established set of 

diplomatic rules and principles”.72 Härvid listar Batora fem ömsesidigt konstituerande 

element inom diplomatin som utgör dess ryggrad och som, enligt Batora, försäkrar 

fortlevnaden för diplomatin som institution. Dessa element bidrar till vidmakthållandet av 

”the common logic of approprieteness” som besjälar diplomatin. De fem elementen, som 

kommer att listas nedan, är grundläggande för den analysmodell som analysen i denna uppsats 

bygger på. Batoras fem element används som indikatorer på förändringar inom diplomatin då 

en förändring i en eller flera av dessa institutionella element potentiellt skulle kunna föranleda 

förändringar av diplomatin som institution.73 Då nationella intressen och organisationskulturer 

varierar mellan stater och över tid blir således dessa fem element enligt Batora ” the backbone 

of diplomacy. Their stability and persistence ensures the survival of diplomacy as an 

institution”.74  

 

 

                                                           
68 Ibid.  
69 Ibid. s. 48 
70 Ibid.  
71 Sveriges regering (2013:A) 
72 Batora, J. (2005:48)  
73 Ibid. s. 50 
74 Ibid. s. 49 
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Diplomatins fem grundläggande element enligt Batora är:  

 Transnationally accepted legal set of rules (the 1961 Vienna Convention) defining who are 

legitimate participants, what is legitimate conduct, what are the rights and obligations of the 

participants  

 Transnationally shared professional values and identity perpetuated by similar recruitment 

methods and socialization procedures at foreign ministries  

 Transnationally shared professional language  

 Transnationally shared norms and principles (such as mutual recognition of diplomatic agents, 

extraterritoriality, immunity)  

 Transnationally distributed working methods and standard operating procedures (such as standard 

formats of negotiation and written communication)75  

 

3.3. Analysmodell 

Härefter följer den analysmodell som utvecklats utifrån ovanstående genomgång för att 

konstruera empiriska indikatorer på top down-europeisering inom bilateral diplomati. 

Analysmodellen utgår ifrån Börzel och Pankes teori kring top-down europeisering och Wongs 

modell för europeisering som en multidimensionell process, den delen som behandlar top-

down perspektivet. Analys utifrån ett top-down perspektiv innebär att undersöka hur politiken 

som berör den bilaterala diplomatin konvergerar mot och anpassas,“downloads”, ”pressure 

coming from Brussels”.76 För att kunna analysera uppsatsens problemformulering och svara 

på frågeställningarna så behöver analysen utröna åt vilket håll de fyra teman som tagits fram 

som indikatorer på europeisering pekar. Därtill används de, av Batora, listade fem element 

som enligt honom ömsesidigt konstituerar diplomati. Förändringar i något av dessa element 

föranleder sannolikt förändringar i diplomati som institution77. Batoras fem element ligger till 

grund för den indikator som i denna undersökning avser mäta/spåra förändringar inom den 

bilaterala diplomatin.  

  Det teoretiska materialet har använts för att utveckla min analysmodell samt för skapandet 

av intervjuguiderna. Jag kommer att använda teori och analysmodellen för att analysera det 

empiriska materialet, dokumentstudier och intervjuer, för att utröna om det pågår en 

europeisering av den bilaterala diplomatin mellan Sverige och Italien. Därefter kommer detta 

resultat förhoppningsvis kunna klargöra uppsatsens övergripande teoretiska grundfråga; pågår 

det en europeisering av den nationella bilaterala diplomatin mellan EU-stater?  

 

                                                           
75 Ibid. s. 49 
76 Quaglia, L & Radaelli, C. (2007:924). 
77 Batora, J. (2005:49)  
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Tabell 1. 

Analysmodell för top-down europeisering i nationell bilateral diplomati 

Teman av europeisering                                              Anpassning och politisk konvergens (’Downloading’)                              

     

Indikator för top-down europeisering/”Downloading”                                         Riktning för ”downloading”  

 

1. Innehåll i de diplomatiska aktiviteterna                                Standardisering. Gränsöverskridande samarbeten,  

                                                                                                EU-orienterade intressen och ökad konsulär assistans 

 

2. Hur diplomatin fungerar                                                       Överstatlig koordinering, uppföljning och regelverk                                         

                                            

3. Internt organisatoriska aspekter          Minskad representation. Bredare kunskapsbas. Inhyrning av specialister.   

.                                                                                   Stationering av personal ej anställd av utrikesdepartementet. 

 

4. EU som diplomatisk persona               Inblandning av fler och icke statliga aktörer. Överstatlig agenda och  

                                                                                                                             beslutsfattande. 
 

Indikator på vidmakthållen nationell bilateral diplomati 

 
 Transnationally accepted legal set of rules (the 1961 Vienna Convention) defining who are legitimate 

participants, what is legitimate conduct, what are the rights and obligations of the participants  

 Transnationally shared professional values and identity perpetuated by similar recruitment methods and 

socialization procedures at foreign ministries  

 Transnationally shared professional language  

 Transnationally shared norms and principles (such as mutual recognition of diplomatic agents, 

extraterritoriality, immunity)  

 Transnationally distributed working methods and standard operating procedures (such as standard 

formats of negotiation and written communication)  

 

Källa: Analysmodellen är utvecklad utifrån den tidigare teoretiska genomgången ovan av 

Batora med flera. Tabellens utformning är inspirerad av Wong, R. (2007:326).  
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4. Metod, material och avgränsningar  

I det här avsnittet kommer jag dels att beskriva metod, material och avgränsningar, dels föra 

en kritisk diskussion kring studiens metodologi.  

Fallstudie  

Undersökningen i denna uppsats bygger metodologiskt på en beskrivande fallstudie. 

Problemformuleringen i uppsatsen pekar ut denna design som den mest lämpade då den anger 

enskilda EU-stater och deras bilaterala diplomatiska förbindelser som analysenheter. 

Fallstudier ger undersökningar möjlighet att gå på djupet i enskilda fall för att kunna studera 

särskilda företeelser. Då denna undersökning behandlar EU-stater rör det sig följaktligen om 

ett begränsat antal analysenheter och därav är till exempel en statistisk design mindre lämpad. 

I denna undersökning är det möjligt att ställa hypoteser kring hur europeisering påverkar 

diplomati i enskilda EU-stater och därefter troligtvis möjligt att empiriskt undersöka 

hypotesen och dess tänkbara utveckling som står för dörren genom specifika fallstudier. 

Slutsatserna förväntas bli valida och kontext betingade generaliseringar, specifika just för 

EU:s medlemsstater, kommer förhoppningsvis att kunna genereras genom en väl vald 

fallstudie.  

  Det fall som ska undersökas är Sveriges och Italiens bilaterala diplomatiska förbindelser. 

Hur och om och vidare på vilket sätt europeisering har påverkat dessa länders nationella 

bilaterala diplomati står i fokus för fallstudien. Fallet har valts då det anses kunna generera 

ovannämnda slutsatser som alltså anses kunna vara av värde för EU och dess medlemsstater. 

Vidare varför dessa länder anses vara passande för att uppnå syftet med undersökningen är att 

om länder som Italien och Sverige påverkas av europeiseringen så borde också övriga EU-

stater göra det. Detta då alla stater omfattas av samma regelverk och EU:s mål, syften och 

intressen blir de samma för alla stater vid gemensamma sådana. Vidare så anses Sverige och 

Italiens relation vara ett relevant fall dels då Italien är ett av kärnländerna som var med och 

grundade det Europeiska samarbete som mynnade ut i den Europeiska unionen emedan 

Sverige är en senare ansluten medlemsstat. Vidare så finns det också skillnader i ländernas 

institutionella organisationsmodeller vilka delar upp EU:s stater i olika kluster. Diplomatin 

påverkas av en stats institutionella struktur då det är en del av landets utrikesförvaltning och 

därav blir fallet Sverige-Italien relevant då länderna är tydliga exempel på två olika modeller 

som anses täcka in och kunna tala för en majoritet av EU-staterna.  

  Kan denna fallstudie verkligen säga någonting om de östra EU-staterna då både Italien och 

Sverige anses tillhöra de västeuropeiska staterna? Enligt ovananförda resonemang kring den 

gemensamma EU-regleringen samt politiken så hävdar jag att fallstudien kan det. Om länder 
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som Sverige och Italien påvisar påverkan av europeisering så borde även öststaterna påverkas 

på liknande sätt. Sverige och Italien har haft en längre period utan eventuell inverkan av 

europeisering gällande deras bilaterala diplomatiska förbindelser än vad nyare medlemsstater, 

till vilka de flesta öststater räknas, haft. Fallet Sverige/Italien kan således tänkas säga mer om 

effekten av europeisering än vad öststaterna skulle ha gjort78.  

  Att avgränsa studien av de bilaterala diplomatiska förhållandet till det ambassadbedrivna 

arbetet förpassar denna studie från det generella till det mer specifika. Denna avgränsning 

anses ändock kunna ge intressanta slutsatser gällande uppsatsens grundproblem. 

Ambassaderna är kärnan inom det diplomatiska arbetet och om förändring är förestående 

borde den i första hand kunna påträffas inom de institutionerna.     

Dokumentstudier 

Dokumentstudier utgör den teoretiska kärna utifrån vilken denna undersöknings beskrivande 

fallstudie utgår. Som komplement till denna metod har jag även använt mig av två 

informantintervjuundersökningar79 vilka kommer att diskuteras i följande avsnitt. Den typ av 

dokument som studeras i denna studie är skriftliga källor. För att säkerställa källornas validitet 

så har jag utvärderat dem utifrån fyra grundläggande kriterier som bland annat Platt80 

beskriver: autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. Därutöver kan det 

tilläggas att jag enbart använt mig av vetenskapligt granskade böcker och artiklar för 

ytterligare försäkran av att mitt material bygger på källkritiska urvalsprinciper81.  

Intervjuer   

Den kompletterande metoden till dokumentstudier har bestått av samtalsintervjuer med två 

nyckelpersoner inom området för undersökningen. Genom förfrågningar har jag fått möjlighet 

att dels genomföra en personlig intervju med ministerrådet, Pierluigi Giuseppe Ferraro, vid 

italienska ambassaden i Stockholm, dels en telefonintervju med ministerrådet, Erika Ferrer, 

vid svenska ambassaden i Rom. Att tjänstemännen innehar samma yrkesposition är mycket 

gynnsamt för analysen av deras utsagor då de befattar sig med samma områden inom den 

bilaterala diplomatin mellan Sverige och Italien. Intervjuerna utfördes i semistrukturerad form 

med en intervjuguide som utgångspunkt (se appendix 1 och 2). Fördelen med en 

semistrukturerad intervju jämfört med en strukturerad är att jag kunde vara mer flexibel 

gällande ordningsföljd för frågorna samt att intervjupersonen fick större möjlighet att tala 

utförligt kring de olika ämnena som togs upp och ge öppna svar. Vidare så jämfört med helt 

                                                           
78 Bennett, A & George, A. (2005:83) 
79 Esaiasson, P. et al. (2012:228) 
80 Platt, J. (1981)  
81 Esaiasson, P. et al. (2012:278-289) 
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ostrukturerade intervjuer så ger semistrukturen större möjlighet att ändå styra 

intervjuförloppet en del. Detta är en styrka jag ville komma åt då jag ville hålla intervjun inom 

området och de indikatorer som analysmodellen för denna undersökning anger.   

  Samtalsintervjuerna skedde vidare med en informantundersökningsinriktning. Denna form 

av intervjuer anser jag lämpa sig bäst för uppsatsens frågeställning. Dels därför att området 

innebär att undersöka ett relativt outforskat fält, dels för att intervjun är tänkt att producera 

data kring tjänstemännens uppfattning av europeiseringen i deras värld, hur verkligheten de 

facto ser ut för dem och inte enbart generera formella fakta82. Vidare så lämpar sig 

samtalsintervjuer när undersökningar syftar till att utveckla teorier eller begrepp samt verka 

som komplement till annan forskning, vilket ligger helt i linje med målen för denna 

undersökning83. Ytterligare så är en informantundersökning lämplig i denna uppsats därför att 

informanterna kan bidra med sina olika aspekter av uppsatsens frågeställningar. Därav var 

inte intervjufrågorna exakt likadana. De utgick från samma intervjuguide för att på ett mer 

systematiskt vis kunna styra intervjun i enlighet med den analysmodell som är bakomliggande 

för intervjun och hela undersökningen i denna uppsats. (analysmodellen beskrivs utförligt 

under punkt 3.3). Motivet bakom valet av en semistrukturerad samtalsintervju snarare än en 

strukturerad frågeundersökning blir tydligt härvidlag. Jag ville få till en öppen dialog mellan 

mig och informanten för att kunna generera information som leder till nya frågor och ett 

vidare källmaterial än vad statiska frågor och svar hade gjort. Här är det lämpligt att påpeka 

att informanterna avböjde till inspelning av intervjun för att de ville ge mig deras version av 

frågorna utan att strikt hålla sig till sin yrkesroll och dess formella svar. Båda informanterna 

erbjöds en transkribering av det inspelade materialet men avböjde ändock till inspelning med 

anledning av deras yrkesroll som ministerråd. Överenskommelsen var att jag fick anteckna 

och referera till intervjumaterialet i mina tolkningar. Några direkta citeringar av 

informanterna kommer således inte att göras då informanternas yrkesposition inte inbjuder till 

detta och jag vill förhålla mig etiskt till vår överenskommelse. Avvägningen härvid blev 

relativt enkel, för att få den bästa och djupaste inblicken i den bilaterala diplomatin så är 

intervjuer mycket relevanta och att dessutom få ta del av personliga upplevelser från högre 

tjänstemän skulle ge mitt källmaterial det djup och den information som analyser inom detta 

område kräver. Med möjlighet till uppföljning via e-post och med hänsyn till informanternas 

önskemål så var metoden att ta anteckningar från intervjun det mest lämpliga. För att 

minimera risken för missförstånd från min sida i tolkningsprocessen av intervjumaterialet så 

har intervjupersonerna fått en sammanfattning av intervjuanteckningarna skickade till sig via 

                                                           
82 Essaiasson.Ibid. s. 227 
83 Ibid. s. 251-257 



25 
 

e-post. Eventuella revideringar från intervjupersonernas sida har därefter använts som 

material. Vid informantundersökningar så används därutöver informanternas svar som källor 

och kräver ingen citering för att kunna generera valida analyser utan det materialet prövas och 

granskas utifrån källkritiska principer84.  

Kritisk diskussion av metodval 

Fördelaktigt i min studie är att jag använder fallstudiemetoden på relativt ny mark. Ingången 

är deduktiv snarare än induktiv vilket anses positivt genom att det kan tillföra ny luft i 

lungorna för den samhällsvetenskapliga metodanvändningen. Fallstudie som tillvägagångssätt 

har därutöver en stor fördel då den tillåter flera olika metoder. Denna studies 

problemformulering, syfte och frågeställningar inbjuder till detta metodval då det handlar om 

djup snarare än bredd, det specifika snarare än det generella, betonande av 

processer/relationer snarare än slutprodukter och resultat samt användandet av flera källor och 

metodtriangulering snarare än endast en undersökningsmetod85.  

  Vidare så är denna studie en småskalig undersökning med fokus på förekomsten av ett 

särskilt fenomen som har för avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för 

erfarenheter, processer och förhållanden som förekommer i detta enskilda fall. I denna studie 

vill jag belysa det generella genom att titta på det enskilda. Logiken ligger i att genom studier 

av detta enskilda fall så kommer jag åt insikter och dess vidare konsekvenser som inte skulle 

ha kommit i dagen genom undersökningsdesigner med fokus på att täcka ett stort antal 

enheter. En avvägning härvid gjordes om metoden skulle bestå av en beskrivande fallstudie 

eller en jämförande. Avgörandet gjordes genom att studiens grundläggande forskningsfråga 

inte innefattar att två fall ska jämföras gällande deras europeisering. Det är ett fall som ska 

undersökas utifrån hypotesen kring en pågående europeisering av den nationella bilaterala 

diplomatin mellan EU-stater. Studien undersöker relationen mellan Sverige och Italien vilket 

innebär en beskrivning och analys av ett enskilt fall.  

  Slutligen så skulle det ultimata kanske ha varit att göra flera liknande studier med alla 

medlemsstaterna i unionen men lotten föll på att studera ett fall detaljerat då tid och resurser 

inte hade räckt till för att undersöka större delen av hela populationen. Därvid anser jag att 

dessa metodval är lämpligare än vad metoder med flera analysenheter hade varit då kvantitet 

skulle ha skett på bekostnad av kvalitet86.  

 

                                                           
84 Essaiasson.Ibid. s. 228 
85 Denscombe, M. (2009:62)  
86 Ibid. s. 59, 60-61 
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Kvalitativ analys av material och data 

Analysen och tolkningsprocessen av mitt teoretiska material och insamlade empiriska data 

grundar sig på den framarbetade analysmodell som beskrivits i avsnitt 3.3. och har bearbetats 

genom en kvalitativ analys. Fördelarna för min studie av att använda en kvalitativ analys 

övervinner nackdelarna. Genom att en stor del av min data grundar sig på en social verklighet 

vari det alltid finns motsägelser och tvetydigheter så är det mest lämpligt att använda en 

kvalitativ analys då denna har bättre förutsättningar att kunna redogöra för alla delar av en 

social verklighet. Genom att den kvalitativa analysen bygger på tolkningsskickligheten hos 

forskaren så tillåter den mer än en giltig förklaring. Det är viktigt när studieobjektet består av 

en social verklighet där interaktionen mellan människor och deras upplevelse av verkligheten 

inrymmer otaliga nyanser vilket sällan kan utmynna i endast en korrekt förklaring. Den 

kvalitativa analysen ger, genom att beskrivningar och analyser är förankrade i verkligheten, 

mindre utrymme åt risken att resultatet blir ”skrivbordsteorier” eller tagna ur luften än vad 

den kvantitativa analysen hade givit.  

  Generaliserbarhet i kvalitativa analyser av relativt få enheter är dock mer diskutabel än vid 

en kvantitativ analys. Detta har avvägts för denna studie men i enlighet med vad som tidigare 

diskuterats i detta avsnitt så gör inte denna studie anspråk på hög generaliserbarhet. Därutöver 

så är generaliserbarheten inom EU ändock relativt hög då den totala populationen endast 

innefattar 28 enheter och genom detaljrikedom i en kvalitativ analys så blir det ändå möjligt 

att bedöma resultatens förhållande till andra enheter. En annan nackdel som har förebyggts 

genom medvetenhet om problematiken är inblandningen av mitt eget jag i tolkningsprocessen. 

För att undvika självmedvetna resultat så har dels en tydlig analysmodell utarbetats, dels så 

har metod- och datatriangulering valts för att minimera risken för att studien tappar sin 

kontext och att data och dess förklaringar blir alltför förenklade87.  

 

5. Resultatredovisning  

Resultaten som framkommit i denna studie kommer att presenteras utifrån frågeställningarna 

och analysmodellens indelning. Först diskuteras den första frågeställningen utifrån de fyra 

indikatorerna på top-down europeisering en i taget. Därefter förs en diskussion utifrån den 

andra frågeställningen genom analysmodellens indikatorer och resultatet för den första 

frågeställningen. Resultatredovisningen avslutas sedan genom att Batoras fem element, som 

konstituerar indikatorn på en vidmakthållen nationell bilateral diplomati, diskuteras utifrån 

båda frågeställningarna.  

                                                           
87 Ibid. s. 398-401 
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5.1. Hur bedrivs den nationella bilaterala diplomatin mellan Sverige och Italien via 

ländernas ambassader?  

Utifrån analysmodellens första indikator så har jag studerat innehållet i de diplomatiska 

aktiviteterna mellan Italien och Sverige utifrån deras ambassader. Standardisering, 

gränsöverskridande samarbeten, EU-orienterade intressen samt ökad konsulär assistans är den 

riktning som antyder att en top-down europeisering pågår. Det framkom genom intervjuerna 

av ministerråden från båda ländernas ambassader att den konsulära assistansen uppfattades ha 

ökat marginellt sedan Sveriges inträde i EU. Konsulär assistans är en stor del av 

ambassadernas arbete och de intervjuade hade även märkt av en till viss del ökad turism i 

båda riktningarna under de senaste åren vilket möjligen varit orsaken till den ökade konsulära 

assistansen. Informationen jag fått fram i avsnitt 2.2. stämmer på den här punkten väl överens 

med de empiriska uppgifterna som intervjupersonerna angivit88.  

  Standardisering gällande det bedrivna ambassadarbetet gav ett negativt utslag i intervjuerna. 

Varken det svenska eller det italienska ministerrådet kunde ange några påtagliga 

standardiserade förfaringssätt. Ambassaderna arbetar på skilda vis med skilda frågor89.  

  Gränsöverskridande samarbeten och EU-orienterade intressen låg bortom ambassadernas 

bilaterala arbete. Den svenska ambassaden arbetar med Sverigefrämjande frågor i Italien och 

den italienska ambassaden för italienska intressen i Sverige. Gränsöverskridande samarbeten 

sker om ambassadernas uppdrag från de nationella regeringarna anger att ett visst samarbete 

ska ske och detta kunde enligt de intervjuade visserligen komma ifrån EU då 

”Brysselagendan” är den som i huvudsak styr det politiska arbetet i allmänhet. Ambassaderna 

söker stöd i värdlandet för att få gehör för viss nationell politik vilket skulle kunna uppfattas 

som gränsöverskridande samarbeten och standardisering av den politiska agendan men emfas 

från de båda intervjuade lades vid att ambassadernas arbete dock är styrt utifrån de nationella 

regeringarnas intressen90.  

  Analysmodellens andra indikator undersöker hur diplomatin fungerar. Riktningen för att det 

ska vara tal om ”Downloading” är överstatlig koordinering, uppföljning och regelverk. 

Genom intervjuerna och dokumentära källor91 framkom det att den bilaterala diplomatin via 

ambassaderna fungerar som de nationella regeringarnas förlängda arm i värdlandet. 

Ambassadernas tjänstemän rapporterar till de nationella utrikesdepartementen och 

regeringskanslierna. Uppföljning sker också genom dessa instanser. Den italienska 

ambassaden är helt koordinerad och regelstyrd från nationellt håll. Detsamma gäller för det 

                                                           
88 Tolkat material utifrån intervju 1 & 2. Svenska ambassaden i Rom (2013:C), MAE (2013:B)  
89 Tolkat material utifrån intervju 1 & 2 
90 Ibid. & Svenska ambassaden i Rom (2013:B)  
91 Ibid. & UD (2013:B), MAE (2013:B)  
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diplomatiska arbetet vid den svenska ambassaden. Uppdraget är att representera den 

nationella regeringen. I förlängningen, nämndes härvid, innebär det också en indirekt 

representation av EU men där finns ingen överstatlig styrning som påverkar ambassadernas 

arbete.  

  Vad gäller regelverk så nämnde de båda intervjuade att Wienkonventionen från 1961 gäller 

för ambassadernas arbete. Denna konvention ansågs dock ligga på en annan nivå. Det dagliga 

ambassadarbetet styrs av de nationella regeringarnas politik92.   

  Vidare undersökte analysmodellens tredje indikator de internt organisatoriska aspekterna. 

Minskad representation, bredare kunskapsbas, inhyrning av specialister samt stationering av 

icke UD-anställd personal är indikatorns riktning mot ”Downloading”. Det framkommer inte 

någon data som tyder på minskad representation vid ambassaderna93. Det italienska 

ministerrådet antydde snarare att representationen i Stockholm var relativt hög i förhållande 

till målen. Det svenska ministerrådet omnämnde en viss representativ förskjutning av personal 

till Bryssel. Det nationella utrikesdepartementen ökar sin representation där då det mesta av 

arbetet föregår i Bryssel. Denna minskade representation på UD rör dock inte ambassaden och 

verkar inte ha med EU-medlemskapet att göra utan handlar kanske snarare om en allmän 

resursfråga. Troligtvis, enligt informationen framkommen i intervjuerna, så kommer 

ambassaderna i framtiden att bli mindre för att ge utrymme till fler ambassader. Således 

talades det om en möjlig framtida organisatorisk omfördelning av personalresurser men det 

var ingenting som var påtagligt vid ambassaderna idag94. 

  Angående bredare kunskapsbas, specialister och stationering av icke UD-anställd personal så 

framhöll båda intervjuepersonerna att det traditionella diplomatiska arbetet är baserat på en 

bred kunskapsbas utan specialistkunskaper. Traditionellt är det snarare fråga om bred generell 

kunskap. Ett stort behov av förändring på den här punkten verkade önskvärt från både den 

italienska och svenska ambassaden. Världen är mer komplex och specialiserad idag ergo 

upplevdes specialistkunskaper även behövas i ambassadarbetet. Någon rekrytering eller 

stationering av icke UD-anställd personal på sådana grunder sker dock inte95.   

  Slutligen beträffande frågeställning ett så undersöktes den även genom en fjärde indikator i 

analysmodellen, EU som diplomatisk persona. Riktning för ”Downloading” är inblandning av 

fler och icke statliga aktörer, överstatlig agenda samt beslutsfattande. Det framkommer ingen 

information som tyder på något annat än en nationell agenda samt beslutsfattande. 

                                                           
92 Tolkat material utifrån intervju 1 & 2.  
93 Svenska ambassaden i Rom (2013:A). UD (2013:A) 
94 Tolkat material utifrån intervju 1 & 2. 
95 Ibid.  



29 
 

Tjänstemännen på ambassaderna är statstjänstemän för respektive nationella stat96. Enligt 

intervjun med det italienska ministerrådet så verkar inte EU idag kunna benämnas som en 

diplomatisk persona på det bilaterala planet. EEAS omnämndes som en institution under 

uppbyggnad och unionen är i nuläget ett steg närmre en gemensam utrikespolitisk agenda 

gentemot tredje land i vissa avseenden. Den bilaterala diplomatin mellan EU-stater är dock 

fortfarande traditionell och därmed suveränt styrd av den nationella regeringen97.  

  Det svenska ministerrådet nämnde EEAS men i likhet med det italienska så framhölls denna 

diplomatiska institution vara under uppbyggnad och påverkar i dagsläget inte den bilaterala 

diplomatin mellan Sverige och Italien. Det är den svenska respektive italienska regeringen 

som styr ambassadernas arbete och sätter agendan. Något överstatligt beslutsfattande 

intervenerar inte i det bilaterala ambassadarbetet mellan Sverige och Italien98. Den bilaterala 

diplomatin mellan länderna sker förvisso i en EU-kontext men enligt det svenska 

ministerrådet så agerar Sverige på bilateral basis99.  

  Vad gäller icke statliga aktörer så verkar det härvid ändå finnas en viss påverkan på 

ambassadernas roll. Sedan EU-medlemskapet har ambassaderna inte samma centrala roll. 

Nationella myndigheter och politiker har fler direktkanaler nu och icke statliga aktörer, 

däribland EU, har tillsammans med ny teknik givit det politiska arbetet fler beröringsytor och 

kommunikationskanaler. Allt måste inte längre gå via de nationella bilaterala 

ambassaderna100.   

 

5.2. Finns det några tecken på europeisering i den nationella bilaterala diplomatiska 

relationen mellan Sverige och Italien eller är det bedrivna arbetet fortfarande styrt 

utifrån mellanstatliga principer?  

Gällande första indikatorn så finns det vissa tecken som skulle kunna tyda på en pågående 

europeisering. I sin helhet ger dock resultatet genom den första frågeställningen ett negativt 

utslag i analysmodellens första indikator.   

  Ökad konsulär assistans är möjligen ett tecken i riktning mot ”downloading”. Ökad turism 

kan innebära en ökad konsulär assistans vilket kan vara avhängigt den EU-reglerade fria 

rörligheten för personer mellan länderna101. Denna frihet underlättar för medborgarna att resa, 

arbeta, studera samt leva i båda länderna. Här är då källan till förändringen en EU-lag som 

anpassat nationell politik och indirekt påverkar ambassadernas arbete.  

                                                           
96 UD (2013:B).  
97 Tolkat material utifrån intervju 1. Craig, P. (2010:182). Fägersten, B. (2013:3, 21, 29)    
98 Tolkat material utifrån intervju 1 & 2.  
99 Tolkat material utifrån intervju 2.  
100 Tolkat material utifrån intervju 1 & 2.  
101 Europaparlamentets och rådets direktiv (2004/38/EG)   
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  De andra tre riktningarna för denna indikator ger, på ambassadnivå, ett negativt utslag och 

några tecken på europeisering kan således inte styrkas. Det är de nationella regeringarna som 

styr ambassadernas arbete. Summerat så styrs innehållet i de diplomatiska aktiviteterna i den 

bilaterala relationen mellan Sverige och Italien utifrån mellanstatliga principer.  

    Den andra indikatorn anger inga tecken på europeisering i den nationella bilaterala 

diplomatiska relation mellan Sverige och Italien. Koordinering, uppföljning samt regelverk är 

baserat på nationella och mellanstatliga principer och arbetet via ambassaderna bedrivs 

bilateralt utan styrning från EU. EEAS påverkar inte den nationella bilaterala diplomatiska 

relationen mellan Sverige och Italien utan vad gäller den utrikespolitiska agendan så är det 

fortfarande ”de enskilda medlemsländerna som fattar besluten”102. Någon överstatlighet via 

denna indikator och således europeisering är ej spårbart inom ramen för studien. 

  Analysmodellens tredje indikator behandlade internt organisatoriska aspekter. Även om det i 

resultatet för den första frågeställningen skymtades ett behov av denna indikators riktning mot 

”downloading”, exempelvis i form av rekrytering av personal med mer expertkunskaper eller 

inhyrning av specialister, så är detta inget som sker i den bilaterala diplomatiska relationen 

mellan Sverige och Italien idag. Ambassadernas arbete bedrivs utifrån mellanstatliga principer 

beträffande alla punkter inom analysmodellens tredje indikator. Ambassadernas internt 

organisatoriska aspekter styrs av de nationella utrikesdepartementen och är en nationell 

angelägenhet för båda länderna i fallstudien.  

  Slutligen så finns det vissa tecken inom analysmodellens fjärde indikator på att en 

europeisering pågår inom den bilaterala diplomatin mellan Sverige och Italien. Beslutsmakten 

gällande utrikespolitiken är dock inte överlämnad till EU103. Därmed är det ingen överstatlig 

agenda eller beslutsfattande som styr det bilaterala ambassadarbetet mellan Sverige och 

Italien. En inblandning av fler aktörer samt EU som icke-statlig aktör märks däremot av enligt 

den data som intervjuerna genererat. Ambassadernas centrala roll för alla frågor och aktörer 

mellan länderna har minskat. Idag finns det fler beröringsytor och direktkanaler för det 

bilaterala diplomatiska arbetet mellan Sverige och Italien än ambassaderna vilket förändrar 

ambassadarbetet i viss mån. Detta innebär dock inte att det ambassadbedrivna arbetet mellan 

Sverige och Italien inte är styrt utifrån mellanstatliga principer104.  

 

5.3 Batoras fem element 

Enligt Batora så konstituerar de fem element, uppställda i analysmodellen, ömsesidigt 

diplomatin. Förändringar i något av elementen föranleder sannolikt förändringar i diplomati 

                                                           
102 Craig, P. (2010:182). Fägersten, B. (2013:3)  
103 Fägersten, B. (2013:21,29)   
104 Sammanställande analys utifrån frågeställning 1.  
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som institution. Batoras element står som indikator för förändringar i den bilaterala 

diplomatin i studiens analysmodell. Om europeisering pågår borde något eller några av 

elementen uppvisa förändringar. Denna indikator diskuteras här utifrån resultatet för båda 

frågeställningarna.  

  Det första elementet behandlar Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961 

och knyter ihop alla Batoras element. Både Italien och Sverige har ratificerat konventionen105 

och båda intervjupersonerna var väl förtrogna med innehållet och ansåg att konventionen är 

bakomliggande ambassadernas arbete. Yrkeskårens professionella värderingar är de samma 

och både det italienska och svenska utrikesdepartementet använder likartade 

socialiseringsprocedurer för sina anställda enligt intervjumaterialet106. Byråkratiskt och 

organisatoriskt finns det nationella skillnader men på ambassadnivå sköts arbetet och 

etikettsreglerna på likartade vis. Härvid täcker Wienkonventionen och intervjumaterialet in 

både första, andra och fjärde elementet i indikatorn över bibehållen bilateral diplomati.  

  Alltefter Batoras tredje element så finns ett gemensamt professionellt språk som används vid 

ambassaderna, en slags diplomatisk ordbok där gemensamma yrkestermer används 

transnationellt107.  

  Det sista elementet påvisar eventuellt förändring. Enligt intervjuerna så medför EU-

medlemskapet ett snabbare arbetstempo och krav på mer konkret och operativ formulering. 

Här fanns det dock ingen exakt överensstämmelse enligt de intervjuade mellan hur 

skrivelserna via ambassaderna ser ut. Det framkom inget som tyder på att man frångått de 

grundläggande formerna för kommunikation och förhandlingar men att tendensen möjligen 

går åt det hållet. Användandet av sociala medier som kommunikationskanal kunde också 

innebära förändrade former för kommunikationen som inte anammades likadant av de båda 

ambassaderna i det bilaterala arbetet108.  

 

6. Slutsatser   

Uppsatsens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, europeisering påverkar den bilaterala 

diplomatiska relationen mellan Sverige och Italien, som den utövas via ländernas ambassader. 

Två frågor preciserade detta med avsikt att undersöka hur den nationella bilaterala diplomatin 

mellan Sverige och Italien bedrevs via ländernas ambassader och om det fanns några tecken 

på europeisering i den nationella bilaterala diplomatiska relationen mellan Sverige och Italien 

eller om det bedrivna arbetet fortfarande styrs utifrån mellanstatliga principer. För att göra 

                                                           
105 Sveriges regering (2013:A), UCOI (2013)   
106 Tolkat material utifrån intervju 1 & 2. MAE (2013:A)  
107 Sveriges regering (2013:B) 
108 Tolkat material utifrån intervju 1 & 2. 
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detta utgick den teoretiska diskussionen från Börzels resonemang om top-down europeisering 

för att utveckla en analysmodell som användes för att analysera det empiriska materialet som 

bestod av dokumentstudier och intervjuer 

  Enligt studiens resultat bedrivs den nationella bilaterala diplomatin mellan Sverige och 

Italien via ländernas ambassader i en EU-kontext men arbetet är fortsatt mellanstatligt 

bedrivet. Ambassadarbetet mellan Sverige och Italien styrs utifrån de nationella regeringarnas 

intressen och ambassaderna ska verka som de nationella regeringarnas förlängda arm i 

värdlandet. Detta svar på den första frågeställningen indikerar att de efterfrågade tecknen på 

en europeisering i arbetets andra frågeställning är få. Den nationella bilaterala diplomatiska 

relationen mellan Sverige och Italien får konstateras som fortsatt styrd utifrån mellanstatliga 

principer. De fem elementen som enligt Batora kan utröna tecken på förändringar i den 

bilaterala diplomatin var därutöver i stort sett intakta. Analysmodellens resultat genererar 

därav ett sammantaget negativt resultat på en pågående europeisering av den nationella 

diplomatin såsom den bedrivs via ambassaderna mellan Italien och Sverige.  

  Vad kan då utifrån dessa resultat sägas angående uppsatsens grundläggande problem 

huruvida det pågår en europeisering av den nationella bilaterala diplomatin mellan EU-stater?  

Ett antagande som gjordes inledningsvis var att om europeisering pågår inom den bilaterala 

diplomatin överhuvudtaget så borde den först påverka de nationella ambassaderna då dessa 

instanser utgör själva navet i staters bilaterala diplomatiska institutioner och relationer. Ingen 

direkt påverkan på de nationella ambassaderna har framkommit vilket leder till den första 

generella slutsatsen för den här studien; att det inte pågår någon direkt top-down 

europeisering av den nationella diplomatin i nuläget.  

  Genom intervjuerna framkom det dock information angående en framtida tendens som är av 

intresse för framtida studier. Resultatredovisningen utifrån intervjupersonerna anger att en 

europeisering är på väg in i den diplomatiska institutionen genom att utrikespolitiken har 

börjat anta mer gemensamma former. I enlighet med teorin kring top-down europeisering så 

kan top-down europeisering ske i indirekt form. Denna del av teorin kan bli aktuell då EU-

rätten står över nationell lag. Om förordningar eller direktiv från EU konvergerar de 

nationella regeringarnas styrning av ambassadernas bilaterala arbete genom en framtida 

gemensam utrikespolitik så blir därmed ambassaderna i behov av en ”downloading” av EU-

styrd politik. I nuläget har dock EU väldigt få befogenheter till lagstiftning inom det 

utrikespolitiska området och de tendenser till pågående europeisering som intervjupersonerna 

märkte av är få. Den andra generella slutsatsen för denna studies problemformulering blir 

därav att; en slags indirekt top-down europeisering på ett embryonalt stadium pågår i 

kulisserna inom det ambassadbedrivna bilaterala arbetet mellan EU:s medlemsstater.    



33 
 

  Avslutningsvis så anger denna studie ett behov av fortsatt forskning om europeisering inom 

utrikespolitiken. Innan en europeisering skett där så sker troligtvis ingen europeisering i högre 

utsträckning av den nationella bilaterala diplomatin då den diplomatiska institutionen är en 

del av utrikesförvaltningen. Härvid skulle forskning kring suveränitet jämsides 

europeiseringsforskning tjäna området väl då utrikespolitiken för EU-stater är nära kopplad 

till den nationella suveränitetstanken. Som Fägersten poängterar är ”tanken på att överlåta all 

beslutsmakt till Bryssel i dessa frågor otänkbar för lång tid framöver.109”  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Fägersten, B. (2013:21)  
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Appendix 

 
Appendix 1. Intervjuguide för intervju 1 – Erika Ferrer, Deputy Head of Mission vid svenska ambassaden i Rom 

1. Innehåll i de diplomatiska aktiviteterna 

1.1 Med vad/hur arbetar Italien och Sverige bilateralt via ambassaderna?  

1.2 Hur har det bilaterala arbetet mellan Sverige och Italien med gränsöverskridande 

problem* påverkats av Sveriges inträde i den europeiska unionen(1995)? 

1.3  – Uppföljning om det ej tas upp: är arbetet kring gränsöverskridande problem i högre 

utsträckning en av EU bestämd agenda i dagens diplomatiska bilaterala aktiviteter 

mellan Italien och Sverige än det hade före Sveriges medlemskap i unionen?   

1.4 Har det skett en ökning av konsulär assistans till landsmän i Sverige respektive Italien 

efter 1995? 

1.5 Hur förhåller det sig mellan att representera svenska/italienska intressen gentemot 

intressen stadgade av EU? Finns det skillnader inom olika policyområden?  

1.6 Har Sverige och Italien gemensamma/likadana arbetsmetoder och standardiserade 

förfaringssätt till exempel: standardiserade förhandlingsmetoder och skriven 

kommunikation? Likadana etikettsregler? – om jakande: Varifrån kommer 

standardiseringen?  

2. Hur diplomatin fungerar 

2.1 Hur är problemområdena som nämns i fråga 1.2 behandlade organisatoriskt mellan 

Sverige och Italien?  

2.2 Är diplomatin EU-styrd? Om jakande: hur påverkar det den bilaterala diplomatin?  

2.3 Vilka regelverk styr ditt arbete? Wienkonventionen 1961? 

3. Internt organisatoriska aspekter 

3.1. Uppfattar du några förändringar i rekrytering samt hantering av personal?  

 Bredare kunskapsbas vid rekrytering 

 Inhyrning av specialister i specifika frågor både på kontraktbasis eller andra 

anställningsformer 

 Stationering av personer ej anställda av utrikesdepartementet vid ambassaden 

 Etikettsregler? 

 Socialisering via utrikesdepartementet?  

4. EU som diplomatisk persona 

4.1. Har andra aktörer än den nationella regeringen fått en betydande del i det 

diplomatiska beslutsfattandet i den bilaterala relationen mellan Sverige och Italien? 



35 
 

4.2. Hur märks medlemskapet i den europeiska unionen av i den bilaterala diplomatiska 

relationen mellan Sverige och Italien?  

4.3. Till vilken grad kan man tala om ett EU-övertagande av specifika delar av den 

diplomatiska agendan?  

4.4. Forskare talar om att stater och deras förvaltningsinstitutioner anpassar sig inom olika 

policy-områden på ett indirekt/direkt vis till EU och dess ramverk, i vilken utsträckning/på 

vilket vis skulle du säga att den bilaterala diplomatin gör/gjort det?  

4.5. Kan man tala om (i så fall till vilken grad och på vilket sätt) en ökad EU-diplomati på 

bekostnad av den traditionellt bilaterala diplomatin?   

* Denna fråga avser med gränsöverskridande problem, områden såsom organiserad 

brottslighet, miljö- och klimatfrågor, invandringsfrågor et cetera.  

 

Appendix 2. Intervjuguide för intervju 2 – Pierluigi Giuseppe Ferraro, Deputy Head of Mission vid italienska 

ambassaden i Stockholm 

1. Contenuto delle attivita diplomatiche  

1.1. A che cosa/come lavorano Italia/Svezia bilaterlamente tramite le ambasciate? 

1.2.Come é stato influenzato il lavoro bilaterale Svezia/Italia dall’ingresso della Svezia nella 

UE (1995) per quanto concerne problemi che coinvolgono piu nazioni?* 

1.3. Se non anteriormente espresso: Ritiene che UE abbia piu potere decisionale riguardo i 

problemi* di quanto ne abbiano i governi di Italia e Svezia (dall’ingresso della Svezia 

nella UE)?  

1.4.C’é stato un aumento di assistenza consolare nei riguardi dei cittadini italiani a seguito 

dell’ingresso della Svezia nella UE? 

1.5.Si ritiene piu un rappresentante degli interessi dell’Italia o piu un portavoce degli interessi 

dell’UE? Ci sono differenze tra i vari ambiti politici?  

1.6.Ritiene che la Svezia e l’Italia abbiano metodi di lavoro smili/comuni e procedimenti 

standardizzati come: modi di negoziare standardizzati/comunicazione scritta? 

Uguali/simili codici di condotta? si: Da dove provengono le standardizzazioni?  

2. Come funziona la diplomazia 

2.1.Come vengono trattati a livello organizzatorio i problemi* tra Italia e Svezia?  

2.2. UE guida la diplomazia? In caso affermativo: Che influenza ha UE sulla diplomazia 

bilaterale?  

2.3.Quali regolamentazioni sono alla base del Suo lavoro? La convenzione di Vienna del 

1961? 

3. Organizzazione interna  
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3.1. Ritiene che ci siano stati cambiamenti nel processo di reclutamento e gestione del 

personale?  

 Preparazione piu ampia dei candidati  

 Collaborazione di specialisti in caso di questioni specifiche 

 Ci sono persone che lavorano all ambasciata non dipendenti del MAE 

 Regole di condotta  

 Socializzazione tramite MAE 

4. UE come persona diplomatica 

4.1.Ci sono altre parti in causa che hanno un ruolo di rilievo nel processo decisionale 

diplomatico nella relazione bilaterale tra IT e Svezia  a parte il governo nazionale ?  

4.2. Come si fa sentire  appartenenza all’UE nella relazione diplomatica bilaterale tra 

Italia/Svezia?  

4.3. In che misura si puo parlare di ”supremazia” dell’UE in parti specifiche della politica 

diplomatica?  

4.4. Ricercatori sostengono che gli stati e le loro istituzioni si adattano (in diversi ambiti 

politici)  direttamente/indirettamente all’UE e alle sue regolamentazioni. Ritiene che sia 

successo o che stia succedendo nell’ambito della diplomazia bilaterale?  

4.5. Ritiene che la diplomazia sia guidata dall’UE? In caso affermativo: Come influenza la 

diplomazia bilaterale?  

*Criminalita organizzata, questioni ambientali/climatiche, immigrazione, et cetera.  
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