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1. INLEDNING 
 

Under de senaste åren har representanter för Europeiska Unionen (EU) vid ett flertal tillfällen 

uttryckt att EU står inför en politisk kris som på engelska benämnts ”a rule of law crisis”, det 

vill säga en kris för rättsstatens principer i EU (Barroso 2012; Reding 2013). I ett tal år 2013 

pekade dåvarande justitiekommissionär Viviane Reding på tre fall som visade på brist på 

respekt för rättsstaten: lagändringar i Ungern år 2011 som riskerade att underminera landets 

konstitutionsdomstol, den franska regeringens planer år 2010 på att införa lagstiftning för 

utvisning av EU-medborgare, (vilken ansågs rikta sig särskilt mot gruppen romer), samt att den 

rumänska regeringen inte följt domslut från landets nationella konstitutionsdomstol (Kochenov 

och Pech 2015, Reding 2013). Även idag är diskussionen om rättsstaten i EU högaktuell, 

exempelvis då den nybildade regeringen i Polen under hösten 2015 genomförde ett antal 

lagändringar som ökade regeringens inflytande över statlig media och landets 

författningsdomstol (Küchler 2016). 

 

Kommissionen är den institution som ytterst ansvarar för att EU:s fördrag och gemensamma 

värden efterlevs av medlemsstaterna (European Commission 2014). Justitiekommissionär 

Reding betonade år 2012 att EU stod inför ett dilemma då det fanns tydliga krav på att nya 

medlemsstater ska leva upp till EU:s grundläggande värden, men det saknades verktyg för att 

se till att länderna fortsätter att respektera detta även efter inträdet i EU:  

”We are very strict on the Copenhagen criteria, notably on the rule of law in the 
accession process of a new Member State but, once this Member State has joined 
the EU, we appear not to have any instrument to see whether the rule of law and 
the independence of the judiciary still command respect.” (Reding 2012, 7) 

 

Kommissionens oförmåga att hantera situationer där medlemsstater urholkar rättsstaten kan ses 

som en del i en större problematik som handlar om att EU sedan Maastrichtfördraget givits allt 

större inflytande över policyområden som traditionellt är knutna till nationalstaten, som 

rättsliga och inrikesfrågor (Puetter 2012, 167), men inte tilldelats motsvarande verktyg för att 

se till att medlemsstaterna efterlever EU:s regelverk (Coman 2016, 172). Situationen har 

beskrivits som en integration paradox, där ökad integration och samarbete inom olika 

policyområden i EU inte lett till att EU:s institutioner givits utökade formella kompetenser 

(Puetter 2012). 

 

Ett exempel på hur kommissionen har hanterat denna paradox är det ramverk som infördes år 

2014 för att stärka arbetet med rättsstaten i medlemsstaterna. Europaparlamentet såväl som 
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Europeiska unionens råd (ministerrådet) hade då efterfrågat åtgärder för att säkerställa att alla 

medlemsstater följer EU:s grundläggande värden (European Commission 2014, 3). Ramverket 

gör det möjligt för kommissionen att inleda en dialog, utvärdera och vid behov komma med 

rekommendationer till medlemsstater som systematiskt underminerar rättsstatens principer i 

landet. Syftet är att det ska utgöra ett komplement till befintliga verktyg såsom 

överträdelseärenden och sanktioner i enlighet med Artikel 7 i Fördraget om Europeiska 

Unionen, vilka visat sig otillräckliga för att hantera systematiska hot mot rättsstaten i 

medlemsstaterna (European Commission 2014, 5-8).  

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i det dilemma som uppstår då EU ställer krav på att nya 

medlemsländer ska leva upp till unionens grundläggande värderingar, inklusive rättsstatens 

principer, men samtidigt saknar de verktyg som krävs för att redan befintliga medlemsstater ska 

efterleva dessa värden. Det nya ramverket för arbetet med rättsstaten kan ses som en del i 

kommissionens arbete med att öka sin handlingskapacitet gentemot medlemsstaterna och 

säkerställa att rättsstaten och grundläggande rättigheter inte urholkas i länderna. Det är därför 

intressant att i den här studien undersöka hur svenska tjänstepersoner som arbetar med EU-

frågor ser på ramverkets möjligheter att lösa den kris som EU beskrivs stå inför gällande 

respekten för rättsstatsprincipen i EU.  

 

Arbetet med rättsstaten från kommissionens sida är även en del i en större fråga i EU-samarbetet 

som handlar om spänningen mellan å ena sidan EU:s utveckling mot en alltmer statsliknande 

sammanslutning, med egna grundläggande värden och en överstatlig definition av vad en 

rättsstat är, och å andra sidan medlemsstaters ovilja att lämna ifrån sig sitt självbestämmande 

på vissa policyområden. I uppsatsen utforskas detta spänningsfält mellan överstatligt samarbete 

och nationellt självbestämmande som uppstår i användningen av kommissionens ramverk.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är tvådelat: För det första att undersöka hur svenska tjänstepersoner tolkar 

Europeiska kommissionens arbete med rättsstatsprincipen i det ramverk som infördes år 2014. 

För det andra att analysera hur spänningen mellan ökad integration respektive enskilda staters 

självbestämmande aktualiseras i ramverket. 
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1.2 Frågeställningar 
•  Hur uppfattar svenska tjänstepersoner EU:s arbete med rättsstatsprincipen och den kontext i 

vilken ramverket har tillkommit? 

•  Vilken tolkning gör tjänstepersonerna av ramverkets utformning och dess möjligheter att 

främja rättsstaten i medlemsländerna?  

•  Hur aktualiseras spänningen mellan överstatligt samarbete och nationellt självbestämmande 

i ramverket? 

 

1.3 Avgränsningar 
EU:s arbete för att stärka rättsstaten i medlemsstaterna innefattar fler institutioner än 

kommissionen. Till exempel ministerrådet där dialoger om rättsstatsprincipen hålls mellan 

medlemsstaterna en gång per år (EUR-lex 2015). I uppsatsen har dock en avgränsning gjorts 

till kommissionens arbete med rättsstatsprincipen inom det specifika ramverk som infördes år 

2014, eftersom syftet är att undersöka spänningen mellan det överstatliga samarbetet i EU, 

vilket kommissionen representerar, och de enskilda medlemsstaternas självbestämmande. 

 

2. TEORI 
 

I analysen av uppsatsens empiriska material har ett konstruktivistiskt perspektiv på EU använts. 

Mer specifikt utgår analysen från den process av social learning som Schimmelfennig och 

Sedelmeier (2005) lagt fram, vilken redogörs för nedan. Utgångspunkten för studien är att 

kommissionens ramverk kan förstås som en process där medlemsstater som undergräver 

rättsstaten ska socialiseras och anpassa sig till EU:s grundläggande värderingar i enlighet med 

en logic of appropriateness (March och Olsen 1998, 951). Ramverkets utformning visar att 

kommissionen, snarare än att använda sanktioner och materiella påtryckningar, förlitar sig på 

att en dialog med medlemsstaten ifråga kommer kunna lösa eventuell problematik som uppstår. 

Ramverket handlar alltså om att övertyga medlemsstaterna om legitimiteten i EU:s 

grundläggande värden för att säkerställa efterlevnaden av dessa. I nedanstående redogörelse av 

teorier och tidigare forskning kontrasteras detta synsätt med rational choice och logic of 

expected consequences (March och Olsen 1998, 949) för att visa på centrala skillnader mellan 

dessa två logiker i synen på aktörer och hur de agerar i EU-samarbetet. 
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2.1 Rättsstatsprincipen 
Rättsstaten är ett centralt värde för internationella organisationer som FN, Europarådet och EU 

(Wennerström 2007, 22-36). Begreppet rättsstat hänvisar inte nödvändigtvis till en specifik typ 

av rättsstat, utan snarare till att ett land har en allmän ordning och förutsägbarhet i sitt 

rättssystem. Liksom begreppen demokrati och mänskliga rättigheter så är rättsstaten ett koncept 

som är av västerländskt ursprung, något som kan skapa spänningar då det används som ett 

universellt värde. Även om det finns en viss konsensus kring rättsstatsbegreppets kärna, så finns 

det olika sätt att definiera rättsstaten där fokus ligger på olika aspekter av begreppet 

(Wennerström 2007, 19-21). En skiljelinje går mellan formella respektive substantiella 

definitioner av rättsstaten. Formella definitioner fokuserar på rättssystemets processer och att 

individen skyddas mot otillbörlig maktutövning från statens sida. Centrala delar i en sådan 

definition är domstolarnas oberoende och likhet inför lagen. En substantiell definition är uttalat 

normativ och tar ställning till vilka värden som ett rättssystem ska garantera, såsom 

grundläggande fri- och rättigheter. Fokus ligger inte på processerna i sig, utan på lagarnas 

faktiska innehåll (Wennerström 2007, 77-81). 

 

Erik Wennerström (2007) pekar i sin avhandling på att det inte finns någon entydig definition 

av vad EU menar när dess institutioner hänvisar till begreppet rättsstaten. Det är inte definierat 

i fördragen och inte heller Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har ännu utvecklat en 

rättspraxis som täcker alla policyområden där EU använder sig av begreppet. För EU är arbetet 

med rättsstatsprincipen en utmaning då medlemsstaterna har olika rättssystem och 

konstitutionella traditioner, vilket gör det svårt att utforma en definition som behandlar alla 

länder likvärdigt, menar Wennerström (2007, 16).  

 

Uppsatsen utgår från FN:s definition av rättsstaten som ett system där både privata och 

offentliga aktörer såsom individer, institutioner och staten svarar inför lagarna. Rättsstaten 

innebär enligt denna definition att lagarna är offentliga, tillämpas likvärdigt och av oberoende 

instanser samt att de är förenliga med internationella normer om mänskliga rättigheter. Det 

innefattar även att åtgärder tas för att säkerställa att principer om bland annat maktdelning, 

delaktighet i beslutsfattande och rättslig transparens tillämpas i praktiken (United Nations 

Security Council 2004, 4). Definitionen innehåller både de formella aspekterna av begreppet 

rättsstat i form av de processer som krävs i en rättsstat, som likhet inför lagen och oberoende 

domstolar, och hänvisar även till begreppets substantiella aspekter där rättsstaten ska 

upprätthålla mänskliga rättigheter. När begreppet rättsstaten eller rättsstatens principer används 
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i den här studien syftar det alltså både till processerna och dess innehåll, vilket gör att rättsstaten 

ses som nära kopplat till respekten för grundläggande fri- och rättigheter. Anledningen till att 

FN:s definition används är dels för att EU inte har en enhetlig definition av vad rättsstaten 

innebär, men också för att FN kan sägas vara den ledande organisationen inom internationellt 

samarbete och har betydande inflytande över hur aktörer som EU ser på rättsstatens principer i 

sitt arbete. 

 

2.2 Konstruktivism 
Den grundläggande utgångspunkten för uppsatsen är ett konstruktivistiskt perspektiv på 

internationell politik och de aktörer som verkar inom EU. Konstruktivism har bidragit till att 

vidga synen på politik till att även innefatta den sociala kontext som politiska aktörer befinner 

sig i och hur den formar aktörers och staters preferenser (Checkel 1998, 324). Jeffrey Checkel 

(1998) menar att konstruktivism inte ska ses som en teori i sig, utan snarare en metod som 

baserar sig på ontologiska antaganden om hur den politiska världen är beskaffad. Enligt 

Checkel karaktäriseras konstruktivism av två grundläggande antaganden. Det första är att den 

kontext inom vilken aktörerna verkar består av både materiella och sociala faktorer som är 

centrala för att förstå aktörers agerande. Med andra ord får den materiella verkligheten sin 

innebörd endast genom de sociala sammanhang aktörerna befinner sig i. Ett lands innehav av 

exempelvis massförstörelsevapen kan därför uppfattas helt olika beroende på om andra länder 

ser den staten som en allierad eller en fiende. Det andra antagandet är att det sker en interaktion 

mellan den sociala kontexten och aktörer, där strukturer i form av regler och normer formar 

aktörer likaväl som aktörerna själva är del i att upprätthålla de strukturer som finns (Checkel 

1998, 326-328). Denna interaktion kan beskrivas som att strukturer och aktörer är ömsesidigt 

konstituerande. Sociala normer styr alltså inte bara aktörers agerande, utan formar även deras 

identiteter och intressen. Ett sätt att använda sig av konstruktivism i studiet av EU är teorier om 

Europeanization som utgår från sociologisk/konstruktivistisk institutionalism. 

 

2.3 Europeanization 
Begreppet Europeanization är centralt i studiet av europeisk integration och hänvisar på ett 

generellt plan till interaktionen mellan EU och dess medlemsstater. Det finns däremot ingen 

konsensus kring hur begreppet ska definieras och i vissa studier ligger fokus på hur 

medlemsstaterna påverkar EU:s politik och institutioner (så kallad bottom-up Europeanization) 

medan andra fokuserar på EU:s påverkan på medlemsstaterna (så kallad top-down 
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Europeanization) (Börzel och Panke 2013, 116).  

 

Tanja Börzel och Thomas Risse (2003) utgår från ett top-down perspektiv på Europeanization 

där EU:s påverkan på sociala och politiska processer i medlemsstaterna analyseras. Till skillnad 

från tidigare forskning som till stor del fokuserat på att förklara EU:s integrationsprocess och 

hur den påverkas av de enskilda medlemsländerna (bottom-up), vill Börzel och Risse studera 

vilka effekter som integrationen får för medlemsstaterna och vilka faktorer på nationell nivå 

som är avgörande för att en förändring ska äga rum. Enligt den förklaringsmodell som de 

utvecklar finns det två kriterier som är centrala för att länder ska anpassa sig till integrationen 

på EU-nivå. För det första måste det finnas en diskrepans (på engelska misfit) mellan 

lagstiftning och institutioner på EU-nivå respektive på nationell nivå för att förändring på 

nationell nivå ska äga rum (Börzel och Risse 2003, 61-62). Ju större skillnad det är mellan dessa 

nivåer desto större tryck finns det på att medlemsstaten ska anpassa sin politik, sina institutioner 

och politiska processer så att de stämmer överens med EU:s, vilket benämns adaptational 

pressure. För det andra finns det olika underlättande och/eller försvårande faktorer på nationell 

nivå som påverkar om förändring kan äga rum och i vilken grad (Börzel och Risse 2003, 58). 

Framförallt handlar det om olika aktörer och institutioner som kan bidra till förändring av 

politiska processer eller motsätta sig att förändring äger rum.  

 

Börzel och Risse (2003, 59) redogör för två logiker som används för att analysera hur 

medlemsstater agerar i denna integrationsprocess, dels sociologisk/konstruktivistisk 

institutionalism och dels rational choice institutionalism. Enligt konstruktivistisk 

institutionalism agerar aktörer utifrån en logic of appropriateness (March och Olsen 1998, 951) 

där regler och normer styr vad som ses som accepterat och eftersträvansvärt agerande. Aktörer 

handlar alltså främst utifrån vad de anser är lämpligt utifrån den identitet eller roll de uppfattar 

sig ha i en given situation. Europeanization kännetecknas enligt detta synsätt av att nya normer 

och strukturer upprättas på EU-nivå som sedan sätter press på att medlemsstaterna ska anpassa 

sina sociala och politiska strukturer. Om det är en stor diskrepans mellan normerna på EU-nivå 

och på nationell nivå kommer det att leda till att EU:s normer internaliseras och nya identiteter 

upprättas i medlemsstaten, förutsatt att det finns rätt förutsättningar för förändring på nationell 

nivå (Börzel och Risse 2003, 67-68). Europeanization och medlemsstaternas anpassning till 

EU ses alltså som processer av socialisering och inlärning.  

 

Rational choice institutionalism utgår istället från en logic of expected censequences (March 



	   10	  

och Olsen 1998, 949) där aktörer anses vara rationella och agera utifrån vad som maximerar 

deras egen nytta. I en given situation kommer aktörer att använda sina resurser för att förhandla 

fram bästa möjliga resultat för sig själva, baserat på en strategisk beräkning av de kostnader 

som olika handlingsalternativ innebär (Börzel och Risse 2003, 63-64). För att en förändring ska 

äga rum på nationell nivå krävs att de formella institutionerna kan förse nationella aktörer med 

de resurser som behövs för att det ska vara lönsamt att anpassa sig till EU. Europeanization 

innebär enligt detta synsätt en process där handlingsmöjligheterna ökar för vissa nationella 

aktörer och begränsas för andra i och med omfördelningen av resurser i landet (Börzel och 

Risse 2003, 65-66). 

 

Både konstruktivistisk institutionalism och rational choice institutionalism kan bidra till att 

förklara olika aspekter av hur top-down Europeanization går till i praktiken och vad det är som 

driver på den politiska förändring som sker på nationell nivå i EU:s medlemsstater (Börzel och 

Risse 2003, 69-70). Till exempel kan politiska beslut att anpassa sig till EU:s strukturer grunda 

sig på ekonomiska beräkningar, men senare visa sig få mer djupgående konsekvenser även för 

den nationella identiteten (Börzel och Risse 2003, 75).  

 

I uppsatsens analys av kommissionens ramverk används konstruktivistisk institutionalism för 

att beskriva och förklara hur tjänstepersonerna ser på interaktionen mellan EU och 

medlemsstaterna i fråga om rättsstatens principer. Genom att ställa detta synsätt mot rational 

choice institutionalism blir det tydligt att dessa logiker inte är ömsesidigt uteslutande, utan kan 

bidra till att förklara olika delar av medlemsstaternas agerande i EU. Fokus för uppsatsen är 

dock det konstruktivistiska angreppssättet och den process av social learning som följer 

Schimmelfennig och Sedelmeiers (2005) redogörelse.  

 

2.4 Social learning  
Frank Schimmelfennig och Ulrich Sedelmeier (2005) har studerat hur EU har påverkat central- 

och östeuropeiska staters politiska utveckling i samband med ländernas strävan efter att bli 

medlemmar i unionen. Det är en process som bland annat innefattar krav på att länderna ska 

kunna implementera hela EU:s gemensamma regelverk, vilket uppskattas vara cirka 80 000 

sidor lagstiftning (Shimmelfennig och Sedelmeier 2005, 2). Fokus för studien är 

Europeanization East som länkar samman forskningsområden om utvidgningspolitik, 

governance och Europeanization (Schimmelfennig och Sedelmeier 2005, 3). Tidigare 

forskning inom området Europeanization har till stor del fokuserat på de (västeuropeiska) stater 
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som redan är medlemmar i EU, vilket gör att Schimmelfennig och Sedelmeiers studie bidragit 

med analyser av hur just östeuropeiska länders politik och policyprocesser påverkats av 

processen där de ansökt om medlemskap i EU. 

 

I studien definieras begreppet Europeanization som den process där stater införlivar EU:s 

regelverk (Schimmelfennig och Sedelmeier 2005, 7). Definitionen avser både de formella och 

informella regler samt de strukturer som staterna anpassar efter EU. Det är också denna 

definition som uppsatsen utgår från. För att kunna förklara vilka mekanismer som driver på 

processen av Europeanization och under vilka förutsättningar som förändring i icke-

medlemsstater sker jämför studien flera förklaringsmodeller. Den ena är en rational choice-

baserad förhandlingsmodell som utgår från logic of consequences och betonar de incitament 

som EU kan ge staterna för att införa nya regler (Shimmelfennig och Sedelmeier 2005, 10). 

Denna modell ställs mot två alternativa förklaringar, varav den ena är social learning som utgår 

från konstruktivismens antagande att stater agerar utifrån en logic of appropriateness. EU kan 

ur detta perspektiv ses som:  

”…the formal organization of a European international community defined by a 
specific collective identity and a specific set of common values and norms.” 
(Shimmelfennig och Sedelmeier 2005, 18).  
 

Sammanslutningen av stater i EU-samarbetet kännetecknas alltså av att de delar en gemensam 

identitet och grundläggande värderingar. Det viktiga för att icke-medlemsländer ska anpassa 

sig till EU:s regelverk är därför att de anser att dessa gemensamma normer och värderingar är 

lämpliga och legitima. 

 

Tre aspekter är centrala för att länderna ska införa EU:s regelverk enligt social learning. För 

det första att reglerna uppfattas som legitima, både avseende den process de upprättats genom 

och till sitt innehåll (Schimmelfennig och Sedelmeier 2005, 18). Det är intressant att notera att 

eftersom länder som ännu inte är medlemmar i EU inte varit med och beslutat om regelverket 

så kommer reglerna alltid att riskera att ses som påtvingade utifrån. Enligt social learning är 

det även så att ju mer staterna kan påverka hur regelverket implementeras, desto större är 

sannolikheten att det ses som legitimt. Den andra aspekten handlar om att länder som 

identifierar sig med EU och dess grundläggande värden i högre grad kommer vara villiga att 

implementera regelverket. Slutligen spelar nationella förhållanden roll för hur reglerna 

implementeras, vilket benämns resonans (Schimmelfennig och Sedelmeier 2005, 20). Om det 

saknas regler inom ett policyområde på nationell nivå eller om dessa redan överensstämmer 
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med EU:s regelverk kommer genomförandet i landet att underlättas. 

 

Studiens slutsats är att de central- och östeuropeiska stater som studerats framförallt anpassade 

sig till EU:s regelverk i och med att reformerna uppfattades som ett trovärdigt motkrav för att 

kunna fortsätta processen mot ett EU-medlemskap (Schimmelfennig och Sedelmeier 2005, 

225). Med andra ord var det externa påtryckningar och incitament från EU som motiverade 

regelefterlevnad i länderna, snarare än socialisering och en identifiering med en europeisk 

identitet.  

 

Social learning används i den här uppsatsen för att förklara den situation som uppstår då nya 

medlemsstater väl har blivit medlemmar i EU. Det finns då inte längre möjlighet att använda 

medlemskapet som incitament eller påtryckning för att länderna ska införa EU:s regelverk. I 

praktiken saknas det ofta möjligheter till materiella sanktioner då en medlemsstat urholkar 

rättsstaten i landet, eftersom att det krävs långtgående åtgärder från medlemsstatens sida för att 

ett så kallat Artikel 7-förfarande ska kunna inledas. Det som återstår för EU kan sägas vara att 

skapa regelefterlevnad i medlemsstaterna genom socialisering och att skapa legitimitet kring 

gemensamma normer. Kommissionens ramverk kan alltså ses som ett verktyg för att stärka 

processen av social learning och säkerställa att medlemsstaterna efterlever rättsstatens 

principer. Den här studien syftar till att undersöka hur svenska tjänstepersoner tolkar 

kommissionens arbete med ramverket och analysera hur spänningen mellan ökad integration 

respektive enskilda staters självbestämmande aktualiseras i ramverket.  

 

3. METOD OCH MATERIAL 
 

3.1 Forskningsdesign: Fallstudie 
Analysen av kommissionens ramverk har genomförts i form av en kvalitativ fallstudie där 

metoden som använts för att samla in empirin är intervjuer. Fallstudier kännetecknas av att en 

viss avgränsad företeelse undersöks, till exempel en institution eller en process (Merriam 1994, 

24). I den här uppsatsen är alltså själva ramverket som kommissionen upprättat för att stärka 

rättsstaten i medlemsländerna det fall som studeras. Ramverket kan ses som ett fall av social 

learning inom ett visst policyområde i EU, nämligen rättsstatens principer och EU:s 

grundläggande värden.   

 

I kvalitativa fallstudier kan ett fall undersökas utifrån flera olika perspektiv, i form av olika 
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aktörers syn på processen eller genom att använda flera metoder för att inhämta olika typer av 

material (Lewis och McNaughton Nicholls 2014, 66). I den här uppsatsen har detta gjorts 

genom att intervjua flera tjänstepersoner i Regeringskansliet som bidrar med sin syn på samma 

process, då de alla arbetar med EU-frågor och rättsstatens principer i EU. Kvalitativa fallstudier 

har även ett fokus på holism, det vill säga att skapa förståelse för det som studeras i sin kontext, 

och syftar till en tät (thick) beskrivning där studieobjektets komplexitet framkommer (Merriam 

1994, 26-27). Fallstudien lämpar sig därför väl för uppsatsens strävan efter att förklara och 

förstå ramverket som är ett relativt nytt fenomen och därmed inte heller har kartlagts i någon 

högre utsträckning. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 
Den metod som har använts för att samla in empiriskt material är kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna syftar till att få en förståelse för tjänstepersonernas tolkning av kommissionens 

ramverk och deras syn på kommissionens möjligheter att stärka rättsstaten i medlemsländerna. 

Rättsstatens principer i EU är ett policyområde som är under ständig utveckling, inte minst i 

kommissionens arbete med ramverket. Intervjuer som metod är därför lämpligt för att fånga en 

del av den process som pågår just nu. Grundtanken med kvalitativa intervjuer är att deltagarna 

är individer som aktivt konstruerar sin uppfattning av den sociala verkligheten och kan förmedla 

detta verbalt i samtal med andra (Lewis och McNaughton Nicholls 2014, 55). Intervjuerna är 

på så sätt en möjlighet att ta del av tjänstepersonernas erfarenheter och tolkningar, som inte 

framkommer i andra empiriska material.  

 

Uppsatsen utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv på intervjuer, vilket innebär att den 

kunskap som genereras i intervjun ses som socialt konstruerad i dialogen mellan deltagaren och 

forskaren (Yeo m.fl. 2014, 179). Forskaren kan liknas vid en resenär som följer med i 

deltagarens tankevärld, ställer frågor och får nya insikter på vägen som kan förändra hur 

forskaren ser på ämnet och på sin egen förförståelse (Kvale och Brinkmann 2009, 64). I 

intervjun skapas alltså kunskap och tolkningar av verkligheten, snarare än att forskaren på ett 

objektivt sätt tar del av deltagarens kunskap utan att själv påverka denna (Yeo m.fl. 2014, 178-

179). I och med att forskaren ses som delaktig i en meningsskapande process uppstår också en 

fråga om hur forskaren ska agera på ett etiskt sätt i relation till deltagaren i intervjun. 

Exempelvis feministisk forskning har problematiserat den ojämlika maktrelation som uppstår i 

intervjuer och betonar vikten av att forskaren aktivt reflekterar över sitt maktövertag i intervjun. 

Denna typ av forskning strävar efter att intervjun ska vara ett samtal som kännetecknas av 
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ömsesidighet och icke-hierarki (Yeo m.fl. 2014, 180-181). 

 

I de intervjuer som genomförts med tjänstepersoner i Regeringskansliet är maktförhållandet 

dock lite mer jämnt, då deltagarna är där i egenskap av experter på sina områden och inte 

förväntas tala om personliga erfarenheter eller känsliga ämnen. Intervjuaren har samtidigt ett 

visst maktövertag eftersom personen styr intervjun, beslutar vad deltagarna ska prata mer om 

och har tolkningsföreträde i analysen av det som sägs i intervjun (Kvale och Brinkmann 2009, 

49). Den här studien har utgått från Alice Yeo med flera (2014, 181) som betonar att den roll 

som forskaren bör inta i intervjun beror på vilken typ av intervju det är. I intervjuer där 

deltagarna är där i egenskap av deras professionella roll kan det vara motiverat att ha ett mindre 

personligt anslag än i intervjuer som behandlar privata eller känsliga ämnen.  

 

3.2.1 Urval 

Fyra tjänstepersoner har valts ut att delta i intervjustudien baserat på ett så kallat målstyrt urval 

(purposive sampling). Denna urvalsmetod används inom kvalitativ forskning och innebär att 

deltagare väljs ut baserat på särskilda kriterier, som att de har vissa erfarenheter eller en viss 

roll. Syftet med den här typen av urval är därför inte att det ska vara slumpmässigt och 

representativt för hela populationen, utan att det representerar en särskild aspekt av 

populationen som studien syftar till att undersöka (Ritchie 2014, 113). I det här fallet handlar 

det om ett urval ur populationen svenska tjänstepersoner där kriterierna är att informanterna 

arbetar som tjänstepersoner i Regeringskansliet med EU-frågor och rättsstatsprincipen i EU. 

Kriterierna baseras alltså på två aspekter: dels att personerna arbetar som partipolitiskt obundna 

tjänstepersoner i Regeringskansliet, och inte exempelvis politiker eller politiska 

tjänstepersoner, och dels att de är insatta i EU:s arbete med rättsstatsprincipen. Syftet med 

kriterierna är framförallt att få tillgång till informanter med kunskap om och erfarenhet av 

arbetet med ramverket och som kan bidra till kunskapsutvecklingen i den här studien. Valet att 

fokusera på just opolitiska tjänstepersoner är att de besitter expertkunskap inom området och 

inte representerar ett särskilt politiskt parti, då syftet med studien inte är att undersöka 

partipolitiska åsikter kring ramverket.  

 

Intervjuerna med tjänstepersonerna är även ett sätt att få tillgång till de resonemang om 

ramverket som förs bland de som är med och arbetar i EU:s processer, men som inte lyfts fram 

i det offentliga samtalet, vilket snarare präglas av uttalanden från EU:s institutioner och 

politiska utspel från olika aktörer. Valet att göra intervjuer med just denna grupp grundar sig 
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därför också på att det är ett sätt att få ett empiriskt material som inte finns i officiella texter av 

annat slag. Inom den grupp tjänstepersoner som uppfyller kriterierna för den här studien har 

sedan valet av intervjupersoner baserats på tillgänglighet. Då kontaktuppgifter redan fanns till 

en av deltagarna, i och med en tidigare praktik på den enheten, tillfrågades de övriga deltagarna 

efter inrådan från den personen. 

 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden 

Intervjuerna som genomförts är semistrukturerade, vilket innebär att frågorna förberetts i förväg 

och sammanställts i en intervjuguide (se Bilaga 1). Syftet är att intervjuguiden ska täcka alla 

teman som ska tas upp i intervjun, men till skillnad från helt strukturerade intervjuer behöver 

frågornas ordningsföljd och ordalydelse inte vara desamma från intervju till intervju (Flick 

2015, 140). Det centrala är att deltagaren får möjlighet att själv besvara frågan på ett öppet sätt 

och att intervjun ger möjlighet till mer fördjupade resonemang om ämnet. Valet att genomföra 

semistrukturerade intervjuer baserar sig på två avväganden. För det första för att det ger en 

tydligare struktur jämfört med helt ostrukturerade intervjuer, vilket underlättar för forskaren att 

hålla sig till de teman som intervjun ska fokusera på. För det andra för att intervjuguiden fyller 

en mer direkt funktion i expertintervjuer där fokus är på specifika frågor, eftersom det 

säkerställer att experten inte svävar ut eller tar över samtalet (Flick 2015, 142).  

 

I de semistrukturerade intervjuer som genomförts har en balans mellan teoretiskt informerade 

frågor och ett mer öppet förhållningssätt till empirin eftersträvats. Intervjuguiden utgår från tre 

huvudsakliga teman: EU:s arbete med rättsstatsprincipen mer generellt, Köpenhamnskriterierna 

samt kommissionens ramverk som infördes år 2014 (se Bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden är 

både av mer öppen karaktär för att ge deltagarna möjlighet att själva formulera sina tankar kring 

frågan och av mer ledande karaktär där syftet är att deltagarna ska diskutera en särskild aspekt 

av ett tema. Användningen av ledande frågor behöver inte vara problematiskt i en 

intervjustudie, förutsatt att forskaren använder dessa på ett medvetet sätt och redovisar detta i 

sin redogörelse av studien (Kvale och Brinkmann 2009, 188-189). Validiteten i dessa frågor, 

alltså att de faktiskt genererar den typ av kunskap som var avsett, handlar om att frågorna ska 

gå att koppla till studiens syfte. Ledande frågor kan även användas för att öka studiens 

reliabilitet, det vill säga pålitlighet, både genom att kontrollera att intervjuaren förstått 

personens tolkning på ett riktigt sätt och för att kontrollera om deltagaren säger emot sig själv 

i sina svar (Kvale och Brinkmann 2009, 188).  
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Frågorna i intervjuguiden fungerar även som en form av operationalisering av studiens 

teoretiska begrepp. Operationaliseringen är ett sätt att översätta abstrakta begrepp, som social 

learning, till mer konkreta indikatorer som kan fånga upp informanternas syn på denna process 

(Esaiasson 2012, 58). För att kunna ta del av informanternas tolkning av ramverket har alltså 

inte frågor ställts om hur personerna ser på ramverket som en form av social learning, utan 

istället har frågorna formulerats utifrån mer konkreta begrepp såsom skillnaden mellan dialog 

och sanktioner i kommissionens arbete. I informanternas svar framkommer deras tolkning av 

huruvida dialog eller sanktioner är mer effektivt för kommissionen att arbeta med, men det ger 

också en bild av hur tjänstepersonerna uppfattar processen av social learning, eftersom att 

dialog kan ses som en del av en sådan socialiseringsprocess till skillnad från sanktioner som 

snarare utgår från en logic of consequences. På så sätt konkretiseras de teoretiska begreppen i 

intervjufrågorna och gör det möjligt att undersöka informanternas tolkning av ramverket.  

 

3.2.3 Etiska avvägningar 

Etiska frågor i genomförandet av intervjustudier uppkommer inte bara i själva samtalet med 

deltagarna, utan finns med i alla delar av processen från planering till analys och publicering 

av resultaten (Kvale och Brinkmann 2009, 77). Syftet med att reflektera över de etiska 

aspekterna av undersökningen är således inte att hitta ett definitivt svar, utan att vara medveten 

om etiska frågor och förhålla sig kritisk till den egna undersökningen under dess gång (Kvale 

och Brinkmann 2009, 85). I arbetet med intervjuerna har framförallt fyra centrala aspekter tagits 

i beaktande.  

 

Den första är principen om informerat samtycke. För att deltagarna ska kunna ge sitt 

informerade samtycke till att delta i en intervju krävs att de fått information om syftet med 

studien, vad resultaten ska användas till och vilka risker respektive fördelar som kan finnas med 

att delta (Kvale och Brinkmann 2009, 87). Informerat samtycke innebär även att deltagaren 

samtyckt till att delta och har möjlighet att när som helst avsluta sitt deltagande i studien. I 

intervjuerna med tjänstepersoner på Regeringskansliet fick deltagarna muntlig information om 

ovanstående aspekter såsom att deltagande är frivilligt och att de är anonyma i uppsatsen (se 

Bilaga 1). Den andra aspekten handlar om konfidentialitet, vilket innebär att det inte ska gå att 

identifiera deltagarna i studien utifrån det material som presenteras från intervjuerna (Kvale och 

Brinkmann 2009, 88). Syftet är att säkerställa personernas integritet och värna deras privatliv. 

I den här uppsatsen förekommer fingerade namn på personerna som deltar i intervjuerna för att 

det inte ska gå att koppla till specifika tjänstepersoner på Regeringskansliet. Den information 
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som framgår om personerna handlar om deras yrkesmässiga tillhörighet och att de arbetar med 

EU-frågor, vilket för de som inte är insatta i Regeringskansliets struktur skulle kunna vara vilka 

tjänstepersoner som helst.  

 

För att genomföra en intervjustudie på ett etiskt sätt krävs även att de positiva konsekvenserna 

väger tyngre än de negativa konsekvenserna av att genomföra intervjuerna (Kvale och 

Brinkman 2009, 89). Det innebär att forskningen ska kunna bidra både till samhället och 

forskningen och orsaka så lite lidande för deltagarna som möjligt. Intervjuerna i den här studien 

strävar efter att ge något tillbaka till deltagarna i form av att deras synpunkter blir hörda och 

förhoppningsvis bidrar samtalen till att de känner sig sedda i sin yrkesroll. Intervjuerna bidrar 

även till ny kunskap och insikter i EU:s arbete. Den fjärde aspekten handlar om forskarens roll 

i intervjun och vikten av att vara medveten om de etiska principer som styr samtalet (Kvale och 

Brinkmann 2009, 90-91). Det innebär bland annat att reflektera över maktasymmetrin i samtalet 

och rollen som intervjuare i förhållande till de som intervjuas (se ovan om relationen mellan 

deltagare och forskare).  

 

3.2.4 Intervjuernas genomförande och kontext 

Intervjuerna genomfördes på plats i Stockholm i tjänstepersonernas arbetsmiljö. De fick själva 

avgöra var de tyckte det var lämpligt att intervjun skulle hållas och kunde även påverka 

tidsramarna, varför intervjuerna varierade i längd från cirka 30-50 minuter. Samtliga intervjuer 

spelades in med en diktafon för att sedan kunna transkriberas, efter att medgivande getts av 

deltagarna. I och med att vissa deltagare hade begränsat med tid och inte kunde delta längre än 

30-40 minuter ställdes inte alla frågor i intervjuguiden till alla deltagare. Ett antal frågor ur varje 

tema valdes då ut för att hinna med de viktigaste aspekterna ur varje tema (se Bilaga 1 för de 

olika teman som tas upp i intervjuguiden).  

 

3.3 Källkritik 
Kvalitativa intervjuer är användbara för att undersöka ett komplext fenomen och särskilt då 

fenomenet är nytt och inte har studerats i någon högre utsträckning (Flick 2015, 117), vilket är 

fallet med kommissionens ramverk. En svårighet med kvalitativa undersökningar är dock 

frågan om resultatet kan generaliseras utanför den specifika kontext som undersökts och i 

sådana fall på vilka grunder (Lewis m.fl. 2014, 348). Jane Lewis med flera (2014) betonar att 

möjligheten till generalisering är beroende av studiens ontologiska och epistemologiska 
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utgångspunkter. De argumenterar för att det är möjligt att dra mer generella slutsatser från 

kvalitativ forskning om premisserna för hur detta görs är tydliga. För att kunna generalisera 

från kvalitativa studier, precis som kvantitativa, handlar det om att studien måste vara 

tillförlitligt genomförd (hög reliabilitet) och lyckas fånga den sociala verklighet som den vill 

undersöka (god validitet) (Lewis m.fl. 2014, 354-356). Den här uppsatsen är en fallstudie som 

baserar sig på strategiska urval, vilket innebär att resultaten inte är representativa för 

populationen av tjänstepersoner i Sverige i en statistisk bemärkelse. Däremot går det att 

argumentera för att studien kan användas för att säga något om populationen eller liknande fall 

genom att teoretiskt analysera resultaten och lyfta de till en mer generell analytisk nivå. Detta 

benämns analytisk eller teoretisk generalisering (Esaiasson m.fl. 2012, 159). 

Tidsaspekten är en faktor som har utgjort en praktisk begränsning för studiens design. Till 

exempel har antalet intervjuer begränsats till fyra stycken, för att hinna transkribera och 

analysera materialet inom ramen för den här uppsatsen. Om mer tid hade stått till förfogande 

skulle fler intervjuer kunnat genomföras och de hade kunnat innefatta olika grupper av 

tjänstepersoner, till exempel ett urval av tjänstepersoner både i Stockholm och i Bryssel. Det 

nuvarande materialet ger således en mer avgränsad bild av hur just svenska tjänstepersoner 

baserade i Stockholm tolkar kommissionens ramverk.  

3.4 Transkribering 
Vilken typ av metod som bör användas för transkribering av intervjustudier baserar sig bland 

annat på studiens syfte och hur mycket resurser som finns att tillgå (Kvale och Brinkmann 2009, 

196). Transkriberingen av intervjuerna i den här studien fokuserar på samtalets innehållsliga 

aspekt snarare än den språkliga. Det innebär att det inte är en ordagrann utskrift av varje ord 

som sägs i samtalet, eller vilket tonfall som använts och liknande, utan att det är en tolkning 

som återger en mer formell version av samtalet (Kvale och Brinkmann 2009, 196-197). En 

nackdel är att samtalets detaljer inte finns med i det transkriberade materialet, men en stor fördel 

är att det är inte är lika tidskrävande att skriva ned intervjuerna och de blir mer lättlästa. I 

ordagrant utskrivna intervjuer kan nämligen även välformulerade uttalanden framstå som 

osammanhängande och repetitiva, vilket beror på att talspråk och skriftspråk har olika regler 

som omger dem (Kvale och Brinkmann 2009, 194). Valet att fokusera på den innehållsliga 

aspekten är även motiverat med hänsyn till studiens syfte som är att ta del av 

intervjupersonernas tolkning av kommissionens ramverk och inte att undersöka de språkliga 

konstruktioner som personerna använder sig av i samtalet. 
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3.5 Textanalys 
De transkriberade intervjuerna har bearbetats med hjälp av tematisk analys (thematic analysis). 

Det är en metod som syftar till att identifiera det empiriska materialets olika meningsbärande 

enheter för att kunna analysera mönster och samband som finns mellan olika delar av materialet 

(Spencer m.fl. 2014, 271). Till skillnad från exempelvis diskursanalys fokuserar den tematiska 

analysen på textens mening eller innebörd, snarare än på den språkliga konstruktionen av 

verkligheten som framkommer i intervjuerna. Den här studien utgår från Liz Spencer med fleras 

(2014) redogörelse för hur en tematisk analys kan genomföras som inte enbart syftar till att 

beskriva materialet utan även har ambitionen att förklara mönster i empirin med hjälp av 

teoretiskt informerade argument.  

 

Analysen av materialet har genomförts i två steg. Det första steget innebär att materialet har 

sorterats och kodats för att ge en bättre överblick och kännedom om hur det ser ut. I denna del 

utgår de teman och koder som används från det empiriska materialet, för att senare röra sig mot 

mer analytiska och abstrakta kategorier i nästa steg (Spencer m.fl. 2014, 279). I det andra steget 

utvecklas nämligen kategorier som knyter an till de teorier studien utgår från och samband 

mellan olika teman analyseras.  

 

Det första steget inleds med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att på så sätt bli 

bekant med materialet och identifiera de meningar och textstycken som är relevanta för 

uppsatsens frågeställningar. Därefter utvecklas ett första tematiskt ramverk som baserar sig på 

de uttalanden som är av intresse i intervjuerna (Se Bilaga 2). Ramverket är indelat i huvudteman 

och underteman som sedan används för att indexera (koda) empirin (Spencer m.fl. 2014, 282). 

Det innebär att de meningsbärande enheterna som identifierats ges ett namn utifrån det tema 

som uttalandet tillhör och att de enheter som hör till samma tema kan sammanföras i ett nytt 

dokument som ger en översikt över materialet. När denna första organisering av materialet är 

avklarad handlar nästa steg om att beskriva det empiriska materialet med hjälp av kategorier 

(Spencer m.fl. 2014, 284-285). Kategorierna utgår från de teman som empirin sorterats in i och 

ställer frågor till materialet som ”vilka latenta innebörder finns i denna grupp av uttalanden?” 

och ”vilka teoretiska begrepp kan beskriva detta?”. Det är en process där mer generella och 

analytiska kategorier skapas genom sammanslagning och en omstrukturering av det empiriska 

materialet. I det slutgiltiga steget av processen kan sedan en förklaring till de kategorier och 
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samband mellan kategorier som återfinns i materialet utarbetas (Spencer m.fl. 2014, 286). 

 

4. EMPIRI OCH ANALYS 
 

Denna del av uppsatsen kommer inledningsvis att redogöra för grundläggande delar i EU:s 

arbete med rättsstatsprincipen, nämligen Artikel 2 i Fördraget om Europeiska Unionen, 

Köpenhamnskriterierna samt kommissionens ramverk för arbetet med rättsstatens principer. 

Därefter följer analysen av det empiriska materialet i form av intervjuer med tjänstepersoner på 

Regeringskansliet. Analysen är strukturerad utifrån uppsatsens tre frågeställningar. Först 

analyseras hur tjänstepersonerna tolkar ramverkets kontext, sedan följer en analys av hur 

personerna ser på ramverkets utformning och effekter och den avslutande delen analyserar 

spänningen mellan överstatlig samarbete och nationell suveränitet som uppstår i ramverket. 

 

4.1 Artikel 2 och Köpenhamnskriterierna  
Rättsstatsprincipen är ett av EU:s grundläggande värden och slås fast i Artikel 2 i Fördraget om 

Europeiska Unionen (EUR-lex 2016a). Där står att ”Unionen ska bygga på värdena respekt för 

människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga 

rättigheterna...” (EUR-lex 2016a). I och med medlemskapet i EU har alltså medlemsländerna 

åtagit sig att respektera dessa grundläggande fri- och rättigheter och säkerställa att rättsstaten 

upprätthålls i landet.  

 

Rättsstatsprincipen är något som inte bara genomsyrar arbetet internt inom EU, utan även är en 

viktig del av unionens utvidgningspolitik och i relationen till tredje land (Coman 2016, 171). I 

utvidgningspolitiken sattes fokus på rättsstatsprincipen i samband med 

medlemskapsförhandlingar med länder i Öst- och Centraleuropa under 1990-talet. Då 

Europeiska rådet samlades i Köpenhamn 1993 fastställdes det att de nya medlemsstaterna måste 

uppfylla vissa kriterier som ansågs centrala för EU innan de kunde bli medlemmar, de så kallade 

Köpenhamnskriterierna (Wennerström 2007, 35). För att ett land ska få gå med i EU krävs det 

enligt Köpenhamnskriterierna att tre kriterier uppfylls, där det första är att landet måste ha 

institutioner som garanterar rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och 

demokrati. Det andra kriteriet är att landet ska ha en fungerande marknadsekonomi och det 

tredje är att det ska finnas den kapacitet som krävs för att genomföra EU:s regelverk (EUR-lex 

2016b). Rättsstatsprincipen har således en central roll i EU:s integrations- och 

utvidgningspolitik, då det första kriteriet också är ett krav för att kunna inleda 
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medlemskapsförhandlingar med EU. 

 

4.2 Kommissionens ramverk och dialogen med Polen  
Det ramverk som kommissionen presenterade i mars 2014 syftar till att stärka arbetet med 

rättsstaten i de länder som redan är medlemmar i unionen. Ramverket tillkom efter att flera 

medlemsstater, däribland Ungern, Frankrike och Rumänien, åsidosatt centrala delar av 

rättsstaten i länderna (Reding 2013). Dessa händelser synliggjorde att kommissionen saknade 

de verktyg som behövs för att kunna säkerställa att EU:s medlemsstater respekterar rättsstaten 

och grundläggande fri- och rättigheter även efter inträdet i unionen. 

 

Ramverket kan beskrivas som en strukturerad dialog mellan kommissionen och medlemsstaten 

som inleds då det finns systematiska hot mot rättsstaten i landet (European Commission 2014, 

5). Tidigare då hot mot rättsstatens principer uppkommit i en medlemsstat har kommissionen 

haft två alternativ för att hantera situationen. Det första är att kommissionen kan ta ärendet till 

EU-domstolen om åtgärden bryter mot EU-rätten, vilket blir ett så kallat överträdelseärende. 

Det andra är att ett Artikel 7-förfarande kan inledas i enlighet med Artikel 7 i Fördraget om 

Europeiska Unionen, något som kan leda till sanktioner mot landet i fråga. Ett sådant förfarande 

kräver dock att det är mycket allvarliga hot mot rättsstaten i landet och det är snarare en sista 

utväg då inga andra medel ger resultat (European Commission 2014, 5-6). Det nya ramverket 

har införts som ett komplement till dessa verktyg för de fall där hot mot rättsstaten varken bryter 

specifikt mot EU-rätten eller är tillräckligt allvarliga för att kunna hanteras inom ett Artikel 7-

förfarande, men samtidigt kräver åtgärder från kommissionens sida. 

 

Ramverket bygger i ett första steg på en dialog med den medlemsstat som anses underminera 

rättsstatens principer. Kommissionen gör då en bedömning av hur situationen ser ut i landet 

med hjälp av extern expertis, exempelvis Europarådet för mänskliga rättigheter, och försöker 

finna en lösning tillsammans med staten ifråga. Om parterna inte lyckas enas går kommissionen 

vidare med en rekommendation till landets regering om hur situationen bör lösas och inom vilka 

tidsramar som det förväntas åtgärdas (European Commission 2014, 7-9). Till sist följer 

kommissionen upp rekommendationen för att utvärdera om medlemsstaten har genomfört de 

förändringar som föreslagits. Det är alltså en process i tre steg som i förlängningen kan leda till 

att ett Artikel 7-förfarande inleds om medlemsstaten fortfarande inte har visat sig villig att 

stärka rättsstaten i landet. 
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I januari 2016 inleddes för första gången en strukturerad dialog med en medlemsstat inom 

ramverket. Det handlar om Polen där partiet Lag och Rättvisa (PiS) i oktober 2015 tillträdde 

som regering och på kort tid genomförde lagändringar gällande landets konstitutionsdomstol 

och statlig media (Küchler 2016). Lagändringarna innebar att regeringen kunde utse partitrogna 

domare till konstitutionsdomstolen och att statlig media också kontrolleras i högre grad av 

regeringen. När intervjuerna till den här uppsatsen genomfördes i april 2016 pågick fortfarande 

den första delen av processen med en dialog mellan kommissionen och den polska regeringen 

som inte var öppen för allmänheten. Det var alltså oklart hur arbetet skulle fortskrida och om 

kommissionen skulle gå vidare med en rekommendation eller om en lösning skulle nås innan 

dess. 

 

4.3 Ramverkets kontext: EU:s arbete med rättsstaten 
I intervjuerna med tjänstepersonerna i Regeringskansliet framkom att de har olika perspektiv 

på vad det innebär att EU ska arbeta för rättsstatens principer och hur rättsstaten definieras i en 

EU-kontext. Innan analysen av själva ramverket och tjänstepersonernas tolkning av detta så 

kommer därför denna del av analysen att besvara frågan om hur tjänstepersonerna ser på den 

kontext som ramverket tillkommit i.  

 

4.3.1 Rättsstatens definition: brister i konsensus och legitimitet 

För att kunna diskutera kommissionens arbete med rättsstaten och hur ramverket används i 

dialogen med Polen gavs deltagarna möjlighet att först ge sin syn på vad rättsstatens principer 

innebär i EU:s arbete. Ett tema som framkom i intervjuerna var just frånvaron av en definition 

från EU:s sida och det utrymme för tolkning som detta lämnar både för informanterna och för 

EU:s institutioner i sitt arbete: 

”Rättsstatens principer är ju inte särskilt definierat i en EU-kontext. När det gäller 
andra grundläggande värden, till exempel demokrati och mänskliga rättigheter, så 
finns det en ganska stor internationell acquis  [regelverk] att luta sig mot, men det 
gör det inte inom rule of law-området, vilket gör att både unionen och vi  
[Regeringskansliet] famlar lite i den här frågan.” (Intervju Informant 1, 2016). 
 

Informanten visar här på den problematik som Wennerström (2007) tar upp i sin avhandling, 

nämligen att EU inte har definierat vad som avses med rättsstatens principer. I intervjuerna blir 

det tydligt att detta lämnar utrymme för informanterna att tolka rättsstatens principer både i dess 

formella och dess mer substantiella mening. I citatet ovan gör informanten skillnad på 

rättsstatens principer och ”andra grundläggande värden”, vilket är i enlighet med en mer 

formell tolkning av begreppet. Likaså Informant 2 betonar de formella aspekterna av rättsstaten: 
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vikten av oberoende domstolar som inte utsätts för politisk påtryckning, maktdelning och att 

medlemsstaterna arbetar för att motverka korruption (Intervju Informant 2, 2016). Fokus ligger 

på de processer som ska garantera att rättsstaten fungerar. I de två andra intervjuerna 

framkommer den mer substantiella aspekten av rättsstaten och personerna betonar de rättigheter 

som rättsstaten ska bidra till att upprätthålla. Informant 4 beskriver arbetet med mänskliga 

rättigheter i EU som ett paraply inom vilket arbetet med rättsstatens principer ingår: 

”Jag tycker att mänskliga rättigheter är som en kappa, för mig är det en viktig 
utgångspunkt. Men systemet måste ju fungera också för att enskilda ska få sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda och då är rättsstatens principer väldigt viktiga. 
De hänger ihop.” (Intervju Informant 4, 2016) 

 
Citatet belyser hur mänskliga rättigheter blir utgångspunkten för hur rättsstaten definieras och 

där det centrala är att rättssystemet ska garantera individens fri- och rättigheter. Informanten 

hänvisar också i intervjun till Artikel 2 som en viktig utgångspunkt, där rättsstaten står i samma 

kontext som värdena demokrati, icke-diskriminering och minoriteters rättigheter. Även 

Informant 3 betonar att en rättsstat ska garantera de fri- och rättigheter som finns i EU:s stadgar 

och vikten av att de inte bara är formella rättigheter, utan att människor faktiskt kan åtnjuta dem 

i praktiken.  

 

Ytterligare ett centralt tema som två av informanterna lyfte upp i intervjuerna är hur EU 

förhåller sig till rättsstatens principer internt i EU respektive externt i EU:s utrikespolitik. 

Informant 1 menar att EU:s arbete med rättsstatsprincipen definieras med hjälp av olika aktörer 

beroende på om begreppet används gentemot medlemsstaterna eller i utrikespolitiken. Ifråga 

om utrikespolitiken är FN en central aktör som skapar normer kring hur rättsstaten ska förstås, 

medan Europadomstolen och Venedigkommissionen är de aktörer som EU utgår från i sitt 

interna arbete med rättsstatsprincipen, menar informanten. Vad EU avser med rättsstatens 

principer varierar alltså beroende på i vilken kontext begreppet används. På samma sätt 

uppmärksammar Informant 4 att det finns en spänning mellan EU:s interna och externa arbete 

med rättsstatens principer och pekar på vikten av extern och intern koherens. Informanten 

menar att EU måste leva upp till mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen om unionen ska 

kunna använda dessa värden som påtryckningsmedel i förhandlingar med tredje land på ett 

trovärdigt sätt.  

 

4.3.2 Rättsstaten som en del av EU:s kollektiva identitet 

I flera av intervjuerna framhölls att rättsstatens principer är centrala för medlemsstaternas 



	   24	  

ömsesidiga förtroende för varandra och i förlängningen för att hela EU-samarbetet ska fungera. 

Informant 2 uttrycker det som att rättsstaten är: 

”[…] fundamentalt för en annan princip som EU-samarbetet bygger på och det är 
det ömsesidiga förtroendet. Lagstiftningsprodukter som den Europeiska 
arresteringsordern bygger ju på att vi har ett fortsatt förtroende för våra 
rättssystem och domstolssystem. Om det inte håller så faller en hel del av EU:s 
mekanismer.” (Intervju Informant 2, 2016).  
 

Enligt detta synsätt är rättsstaten, i form av oberoende domstolar och ett fungerande rättssystem, 

en förutsättning för samarbetet mellan medlemsstaterna. Resonemanget bygger på en tanke om 

EU som en sammanslutning av stater vilka hålls samman av gemensam tillit till varandra. 

Informanten återkommer även senare i intervjun till att den ömsesidiga tilliten är helt central 

för att den fria rörligheten och den inre marknaden i EU ska fungera. Även för Informant 3 är 

rättsstatsprincipen själva fundamentet för EU:s sammanhållning och fortsatta utveckling. En 

praktisk aspekt av rättsstatsfrågorna är just den ömsesidiga tilliten till andra medlemsstaters 

rättssystem och rättsstaten är därför ett kriterium som nya medlemsstater måste uppfylla för att 

kunna gå med i unionen, betonar tjänstepersonen. Detta visar hur EU:s gemensamma normer 

och värderingar, i det här fallet gällande rättsstaten, blir helt avgörande för att unionen ska 

fungera. Om medlemsstater inte ansluter sig till arbetet för rättsstatens principer så hotas själva 

fundamentet för EU: öppenheten mellan länderna och det ömsesidiga förtroendet.  

 

4.3.3 Ramverkets bakgrund: bristen på normefterlevnad 

När kommissionens ramverk infördes år 2014 var det efter att EU uppmärksammat bristande 

efterlevnad bland vissa medlemsstater gällande rättsstatens principer (se exempelvis Reding 

2013). I intervjuerna fick tjänstepersonerna ge sin bild av vad som utgör grundproblematiken 

som har lett fram till ramverkets införande och om EU befinner sig i en kris för rättsstatens 

principer. 

 

Samtliga tjänstepersoner menade att det finns brister i EU:s arbete med rättsstatens principer, 

men huruvida det är en kris för rättsstaten i EU eller inte uttryckte de olika åsikter kring. En 

tjänsteperson menade att de problem som finns i vissa medlemsstater relaterat till rättsstaten 

inte är något nytt fenomen, utan att medlemsstater har haft problem under en längre tid och att 

det snarare handlar om att det är först nu som problemen uppmärksammas. I uttalandet avfärdar 

personen att det handlar om en kris, men påpekar att det ändå finns vissa medlemsstater som 

inte respekterar rättsstaten och att det utgör ett problem. Att vissa medlemsstater inte lever upp 

till rättsstatsprincipen var alla informanter eniga om och enligt Informant 3 kan det utgöra en 
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kris för EU:  

”Ja jag tror vi befinner oss i någon form av kris. Inte så att jag menar att rättsstaten 
och respekten för rättsstaten håller på att falla samman, det menar jag inte. Men 
just det här att vi har sett en oroande tendens i land efter land där man på olika 
sätt begränsar individens rättigheter, där man inskränker medias möjligheter att 
arbeta, domstolars självständighet och så vidare, det är naturligtvis ett oroande 
tecken. Särskilt om detta får ske utan att man gör något åt saken.” (Intervju 
Informant 3, 2016) 

 
Här visar informanten på flera aspekter av rättsstaten som har begränsats i medlemsstater 

relaterat till domstolar, media och grundläggande fri- och rättigheter. Den sista meningen 

pekar även på vikten av att EU:s institutioner agerar, alltså ”gör något åt saken”, vilket 

kan ses som att EU bör öka trycket på medlemsstaterna att anpassa sig till EU:s normer. 

Även Informant 4 menar att ”EU är i gungning” när det gäller rättsstaten och mänskliga 

rättigheter. I intervjun resonerar personen kring att främlingsfientlighet och rasism ökar i 

medlemsstaterna och att det därför går att ifrågasätta om EU genomsyras av samma syn 

på allas lika rättigheter.  

 

En annan aspekt som flera av informanterna lyfte fram som problematiskt i EU:s arbete 

med rättsstatens principer är bristen på uppföljning efter att medlemskapsförhandlingarna 

slutförts och ett land väl blivit medlem i EU:  

”Det känns konstigt att man jobbar så oerhört intensivt med de kommande 
medlemsstaterna under förhandlingarna och att det är ett högtryck av reformer då, 
och sedan då man gått med så finns det inte riktigt några konkreta sätt att garantera 
att de här reformerna håller i sig och tillämpas i praktiken.” (Intervju Informant 2, 
2016) 

 
I citatet hänvisar tjänstepersonen till de reformer som nya medlemsstater genomför i enlighet 

med Köpenhamnskriterierna och visar på det glapp som uppstår då reformerna först genomförs, 

men sedan inte tillämpas i praktiken när länderna har blivit medlemmar i unionen. 

Tjänstepersonen påpekar även i intervjun att bara för att ett land genomgått reformer och ändrat 

sin konstitution i enlighet med EU:s normer garanterar det inte att lagarna faktiskt tillämpas: 

”Rule of law på pappret garanterar inte alls att de har rule of law i praktiken.” (Intervju 

Informant 2, 2016). Medan medlemskapsförhandlingarna präglas av att reformer genomförs i 

länderna, så kännetecknas alltså tiden efter inträdet av frånvaron av aktivt arbete från EU:s sida 

för att se till att normerna faktiskt efterlevs, enligt informanten. 

 

4.3.4 Slutsatser: definitionen av rättsstaten och ramverkets kontext 

Sammantaget visar tjänstepersonernas uttalanden på en brist på konsensus i EU:s arbete med 
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rättsstaten då det gäller vilka värden som begreppet omfattar och hur begreppet används externt 

och internt i EU. En slutsats som kan dras är att legitimiteten för EU:s arbete med rättsstatens 

principer riskerar att urholkas då det saknas konsensus kring definitionen i en EU-kontext och 

då det finns medlemsstater som inte efterlever dessa värden. Det stöds även av Shimmelfennig 

och Sedelmeiers perspektiv på social learning (2005, 18), enligt vilket en otydligt definierad 

norm på EU-nivå leder till att dess legitimitet minskar och att sannolikheten att medlemsstaterna 

respekterar den också påverkas negativt.  

 

Att informanterna gör en koppling mellan rättsstaten och den ömsesidiga tilliten mellan 

medlemsstaterna kan förklaras av att EU ses som en union baserad på gemensamma värden, 

vilka ligger till grund för en kollektiv identitet. I informanternas syn på EU-samarbetet 

framkommer att en medlemsstat i EU förväntas identifiera sig med värden som öppenhet, tillit 

till varandra, mänskliga rättigheter och rättsstaten. Rättsstaten blir därmed en grundbult både i 

EU:s praktiska samarbete, exempelvis med den Europeiska arresteringsordern, men också för 

EU:s värdemässiga utgångspunkter och kollektiva identitet. 

 

Utifrån tjänstepersonernas diskussion om att vissa medlemsstater inte lever upp till 

rättsstatsprincipen kan slutsatsen dras att i processen där normer förs över från EU:s 

överstatliga nivå till medlemsstaterna, i en form av Europeanization, så uppstår det en 

misfit mellan dessa nivåer. Denna diskrepans tar sig i uttryck i att värderingar och 

rättssystem på nationell nivå i vissa medlemsstater inte överensstämmer med de normer 

som finns på EU-nivå. Då uppstår också ett tryck på att medlemsstaterna ska anpassa sig, 

ett så kallat adaptational pressure. Informanterna pekar till exempel på att rasism och 

bristande respekt för rättssystemet i vissa medlemsstater står i konflikt med EU som en 

union baserad på rättsstaten och allas lika värde.  

 

Tjänstepersonernas resonemang kring bristen på uppföljning av arbetet med rättsstaten efter 

medlemskapsförhandlingarna kan tolkas som ett uttryck för att EU övergår från en logic of 

consequences i Köpenhamnskriterierna till en logic of appropriateness efter ländernas inträde 

i unionen. Under medlemskapsförhandlingarna anpassar sig länderna till EU:s normer för att 

det innebär att de i utbyte uppnår medlemskap, medan samma länder sedan förväntas följa 

normerna för att de identifierar sig med EU:s värden och anser att de är legitima, inte för egen 

vinnings skull. Informanternas uttalanden pekar på att det uppstår ett problem då EU inte har 

haft de verktyg som krävs för att en sådan process av social learning ska äga rum efter EU-
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inträdet, eftersom både Artikel 7-förfarandet och överträdelseärenden har varit svåra att 

använda för att stärka normefterlevnaden i medlemsstaterna. 

 

4.4 Ramverkets utformning och effekter 
Fokus för intervjuerna med tjänstepersonerna var det ramverket som kommissionen arbetar med 

för att stärka rättsstaten i medlemsstaterna. Tjänstepersonerna fick både reflektera kring 

ramverkets utformning och ta ställning till om ramverkets strukturerade dialog med 

medlemsstaterna faktiskt kan bidra till att stärka rättsstaten i medlemsländerna. I den här delen 

av analysen kommer båda dessa aspekter av ramverket, dess utformning och dess effekter, att 

diskuteras.  

 

4.4.1 Ramverkets syfte 

Samtliga tjänstepersoner menade att ramverket bör utgöra ett komplement till andra verktyg 

som kommissionen har till sitt förfogande, vilket även är det syfte som kommissionen själva 

har sagt att ramverket ska fylla. En av tjänstepersonerna uttryckte sig på följande sätt angående 

ramverkets syfte: 

”Ja man ska ju komma ihåg att ramverket är ett komplement till de verktyg som 
redan finns, det vill säga överträdelseärenden och Artikel 7-förfarandet. Det 
handlar om att man vill lösa problemen utan att det ska behöva gå till sanktioner 
egentligen.” (Intervju Informant 3, 2016). 
 

I citatet betonas att ramverket utgör ett komplement till andra verktyg, som exempelvis Artikel 

7-förfarandet, just för att det är ett sätt att ”lösa problemen” utan att använda sanktioner. Det 

som ramverket kan bidra med i kommissionens arbete är alltså att det baserar sig på dialog, 

snarare än sanktioner eller bestraffningar. Citatet fångar också en spänning som återkommer i 

informanternas uttalanden om ramverket, där dialogen å ena sidan ses som ett komplement som 

är beroende av andra mer effektiva insatser baserade på sanktioner och å andra sidan lyfts fram 

som ett konstruktivt och viktigt sätt för kommissionen att främja rättsstaten i medlemsstaterna. 

Enligt Informant 2 kan ramverket ses som en ”[…] politisk påtryckningsmekanism som man 

har vid sidan av mer effektiva processer.” (Intervju Informant 2, 2016). Informanten hänvisar 

här till att kommissionens arbete är en politisk process som pågår vid sidan av mer effektiva 

domstolsprocesser för att säkerställa efterlevnad av rättsstatsprincipen i EU. Medan det första 

citatet visar på en tilltro till att en dialog kan lösa problemen utan att EU behöver använda 

sanktioner gentemot medlemsstaten visar det senare citatet på bristerna med ett 

dialogförfarande och behovet av materiella sanktioner.  
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4.4.2 Ramverkets utformning: för- och nackdelar  

Kommissionens ramverk bygger på dialog med medlemsstaten genom alla tre stegen, från den 

inledande granskningen till en eventuell rekommendation och uppföljningen av denna. 

Samtliga tjänstepersoner var positiva till att ramverket är utformat som en dialog och betonade 

vikten av att det är ett ömsesidigt samtal där även medlemsstaterna får komma till tals:  

”Jag tror definitivt att det [dialog] är lämpligare [än sanktioner] och jag tror också 
att det är effektivare ur ett strategiskt perspektiv. Alltså en annan utformning hade 
nog inte accepterats av medlemsstaterna till att börja med. En mer repressiv 
konstruktion hade nog inte överlevt den politiska processen.” (Intervju Informant 
1, 2016). 

 
Informanten menar att en dialog är lämpligare än sanktioner, eftersom att det är en utformning 

som har stöd hos medlemsstaterna. För att kommissionen överhuvudtaget ska kunna införa ett 

nytt verktyg är det centralt att medlemsstaterna stödjer det och i det här fallet skulle 

användningen av materiella sanktioner i ramverket inte ha stöttats av medlemsstaterna, enligt 

tjänstepersonen. På så sätt blir en dialog även mer ”strategiskt” än sanktioner, då det är lättare 

för kommissionen att genomföra. Resonemanget bygger på att ramverket måste ses som 

legitimt av medlemsstaterna för att kunna införas och tillämpas på ett effektivt sätt. Även 

Informant 4 menar att det är viktigt med en dialog där medlemsstaten får chans att uttrycka hur 

de tänker i frågan och att kommissionen är öppen och transparent med den process som kommer 

användas i dialogen med medlemsstaten. Då det är en öppen dialog med kommissionen så tar 

det bort lite av ”name and shame” och det blir mindre ”farligt” att prata med kommissionen, 

menar tjänstepersonen.  

 

Ytterligare en positiv aspekt med att ramverket bygger på dialog är att det knyter an till 

grunderna för EU-samarbetet, enligt Informant 3: 

”Jag tror det är väldigt positivt att man inte börjar och viftar med sanktionerna, 
utan att man börjar med en dialog. Som sagt, EU handlar om att samarbeta, om att 
lösa problem som uppstår, att hitta gemensamma lösningar på gemensamma 
problem och gemensamt sträva efter utveckling i hela Europa som kan lyfta oss 
alla, alla medlemsstater.” (Intervju Informant 3, 2016). 
 

Citatet synliggör att dialogförfarandet blir en central del av EU:s identitet som en union 

vilken skapar normefterlevnad genom samförstånd och samarbete, snarare än konflikter 

och sanktioner. Tjänstepersonen betonar att EU:s arbete handlar om att lösa gemensamma 

problem som alla medlemsstater behöver arbeta med, istället för att peka ut ett särskilt 

land som ansvarigt. Av den anledningen nås också lösningar till problemen genom att 

föra en dialog med varandra och hitta lösningar som är acceptabla för alla parter, enligt 
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informanten. Ramverkets dialog kan därför ses som ett led i att stärka konsensus kring 

EU:s grundläggande värden och öka medlemsstaternas identifiering med EU:s kollektiva 

identitet.  

  

I intervjuerna framkom att tjänstepersonerna identifierade vissa begränsningar med 

ramverkets utformning. En aspekt som togs upp var att bristen på konsensus kring vad 

rättsstatens principer innebär i en EU-kontext gör det svårt att utforma standarder för att 

kunna mäta och kategorisera olika typer av problem i medlemsstaterna relaterat till 

rättsstaten. Samtidigt framhöll också tjänstepersonerna vikten av objektiva kriterier och 

att alla medlemsstater behandlas lika, vilket kan tänkas försvåras av bristen på konsensus 

om vad rättsstatens principer innebär i EU. Informant 2 ställde sig också frågande till om 

ramverkets utformning kan garantera att det fungerar oavsett vilka personer som befinner 

sig på centrala positioner i EU:s institutioner. Ramverket är beroende av att vissa 

nyckelpersoner som kommissionens nuvarande vice ordförande Frans Timmermans är 

beredd att ”ta obekväma steg” och driva frågan vidare, menar tjänstepersonen. 

Ramverkets utformning gör alltså att det finns en risk att kommissionen tar politisk 

hänsyn när de beslutar om hur de ska agera, istället för att systemet garanterar att 

processen genomförs på samma sätt oavsett enskilda personers ambitionsnivå. 

 

4.4.3 Ramverkets effekter 

I intervjuerna blev det tydligt att tjänstepersonerna inte kunde uttala sig om ramverket kommer 

bidra till att stärka rättsstaten i medlemsstaterna i realiteten, eftersom att dialogen med Polen 

just inletts och det fanns begränsat med empiriskt material att utvärdera. Det som däremot lyftes 

fram, och som är det centrala i den här studien, var deras resonemang kring om ramverket är 

ett effektivt verktyg för att stärka rättsstatens principer och vad som krävs för regelefterlevnad 

bland medlemsstaterna. 

 

Flera av informanterna bedömde att ramverket kommer kunna bidra till att medlemsstaternas 

arbete med rättsstatens principer stärks, bland annat genom att det kan ha en preventiv effekt: 

”Det har ju bara använts en gång och där har man just börjat. Fast skulle jag gissa 
så skulle jag tro att bara det faktum att det finns har en positiv effekt. Alltså det är 
ju inte kul för en medlemsstat att bli föremål för någonting och det kommer man 
antagligen att försöka slippa på alla möjliga sätt. (Intervju Informant 1, 2016). 

 
I uttalandet gör tjänstepersonen bedömningen att ramverket borde ha en positiv effekt för 
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arbetet med rättsstatens principer i medlemsstaterna bara i och med att det har upprättats. 

Resonemanget bygger på att medlemsstaterna bryr sig om sitt nationella anseende och att de 

därför inte vill ”bli föremål” för en granskning från kommissionen. På så sätt kommer 

ramverket ha en preventiv effekt, då EU:s medlemsstater vet att om de inte uppfyller EU:s krav 

på rättsstaten så kommer ramverket att initieras. Å andra sidan ställer sig en av 

tjänstepersonerna mer tveksam till ramverkets positiva effekter, bland annat gällande effekten 

av den rekommendation som kommissionen kan ge en medlemsstat: 

”En rekommendation är väl, det är väl det här med anseendet och så, det kan ju 
ses som en väldigt mild sanktion. […] så jag tror att det kan ha effekt, men det klart 
att det skulle vara bättre med något som är ännu mer påtagligt än en 
rekommendation.” (Intervju Informant 2, 2016). 

 
I det här uttalandet uttrycks att ramverkets effekter främst baserar sig på att länderna bryr sig 

om sitt nationella anseende, vilket informanten liknar vid en ”mild sanktion”. I citatet ställs 

dock detta mot andra mer effektiva eller påtagliga (materiella) sanktioner som anses ge större 

effekt i medlemsstaternas regelefterlevnad. 

 

I intervjuerna framkommer alltså en spänning mellan två positioner gällande vad som utgör ett 

effektivt verktyg i kommissionens arbete med rättsstatsprincipen: sanktioner eller dialog med 

medlemsstaterna. Snarare än att en tjänsteperson representerar en av dessa hållningar, så kunde 

det under samtalet återkomma element av båda dessa förhållningssätt till EU:s 

integrationsprocess i uttalanden från en och samma person. Informant 3 visar på denna spänning 

i följande uttalande:  

”Alltså sanktioner i all ära, det är viktigt att de finns. Men jag tror att man löser 
inte problemen genom sanktionerna. Det kan man ju göra rent formellt, alltså 
tvinga fram en lösning på ett problem, men man vinner inte människors hjärtan 
eller hjärnor i första hand genom att tvinga in de i en situation. Det viktiga är ju 
ändå att försöka övertyga om att det är ett bättre val att ändra [medlemsstatens 
beteende].” (Intervju Informant 3, 2016). 

 
Citatet visar att tjänstepersonen ser sanktioner som ett viktigt verktyg i EU:s arbete för 

normefterlevnad, men att det inte är ett effektivt sätt att lösa de problem som finns i 

medlemsstaterna. Att tvinga medlemsstater att vidta vissa åtgärder med hjälp av sanktioner 

innebär nämligen inte att medlemsstaten faktiskt övertygas om att EU:s värden är legitima och 

rättfärdiga, enligt informanten. Hänvisningen till att ”vinna människors hjärtan och hjärnor” 

visar på att personen ser vikten av att EU kan övertyga medlemsstaterna att vara lojala mot 

EU:s grundläggande värden och att intellektuellt ställa sig bakom dessa, snarare än att enbart 

följa rättsstatens principer för att de annars riskerar att utsättas för sanktioner från EU:s sida.  
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Den andra sidan av detta spänningsfält kännetecknas av en tilltro till att sanktioner och 

ekonomiska medel kommer leda till att medlemsstaterna respekterar rättsstaten. Informant 2 

menar att det krävs sanktioner för att EU ska kunna bedriva ett effektivt arbete: ”Jag kommer 

ju från domstolsvärlden och där handlar det mycket om att för att kunna garantera system så 

måste det finnas översyn, granskning och sanktioner.” (Intervju Informant 2, 2016). I uttalandet 

hänvisar tjänstepersonen till tidigare arbete i domstol där det är centralt att det finns möjlighet 

att utfärda sanktioner då aktörer inte följer domslut eller bryter mot lagar och regler. På samma 

sätt blir dessa värden centrala i EU:s arbete med rättsstatsprincipen för att säkerställa att 

normerna efterlevs i medlemsstaterna. I intervjun betonar tjänstepersonen även att då arbetet 

med rättsstatens principer kopplas samman med ekonomiska incitament så är det lättare att 

övertyga politiker i medlemsstaterna att respektera rättsstatsprincipen. Till exempel genom att 

betona att rättsstaten gynnar företagsklimatet i medlemsstaterna i och med att det garanterar 

förutsägbara processer i domstol. 

 

4.4.4 Slutsatser: ramverkets utformning och effekter 

Tjänstepersonernas uttalanden visar att legitimiteten för ramverket stärks både genom att ha 

stöd från medlemsstaterna i fråga om ramverkets utformning, och genom att ha en öppen och 

deliberativ process i själva genomförandet av dialogen. Den deliberativa processen innebär att 

medlemsstatens särskilda behov och tolkning av situationen tas i beaktande när EU:s normer 

och regelverk, i det här fallet rättsstatsprincipen, ska implementeras i landet (Schimmelfennig 

och Sedelmeier 2005, 19). En slutsats som kan dras är att ramverket ur detta perspektiv blir en 

process av social learning där legitimitet är en viktig del för att medlemsstaterna ska efterleva 

rättsstatsprincipen. Den kritik som tjänstepersonerna riktar mot ramverkets utformning visar 

dock att dess legitimitet riskerar att undermineras i och med att rättsstaten som norm är otydligt 

definierad i EU och det kan ifrågasättas om ramverket fungerar på samma sätt i alla situationer, 

oavsett enskilda personers ambitionsnivå gällande de rättsliga frågornas efterlevnad i unionen. 

Sammanfattningsvis kan alltså ramverkets dialog ses som ett sätt att stärka både legitimiteten 

för och identifikationen med rättsstaten bland medlemsstaterna, medan bristen på konsensus 

och risken för godtycklighet i tillämpningen av ramverket riskerar att underminera dess 

legitimitet.  

 

I intervjuerna anser vissa av tjänstepersonerna att ramverket har förutsättningarna för att stärka 

rättsstatens principer i EU, medan andra ställer sig tveksamma till detta. En förklaring till att 
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tjänstepersonerna gör olika bedömningar av ramverkets effekter för rättsstaten i EU:s 

medlemsländer är att ramverket bedöms mot två olika logiker för EU:s arbete med att främja 

norm- och regelefterlevnad: social learning baserat på logic of appropriateness respektive en 

förhandlingssituation baserat på logic of expected consequences. Enligt logic of 

appropriateness bryr sig länder om sitt nationella anseende och hur de uppfattas av andra 

länder, alltså är ramverkets dialog ett effektivt sätt att arbeta. Enligt logic of consequences blir 

en dialog ett ineffektivt verktyg eftersom stater anses agera utifrån rationella överväganden om 

kostnader för olika handlingsalternativ, snarare än vad som är accepterat av andra 

medlemsstater i EU. Det behövs därför materiella sanktioner för att främja regelefterlevnad i 

medlemsstaterna, då det är genom resursfördelning som EU kan motivera aktörerna att 

respektera rättsstatens principer, enligt detta synsätt. 

 

Spänningsfältet mellan de två strategierna dialog respektive sanktioner som framkommer i 

intervjuerna kan ses som ett uttryck för en konflikt mellan den överstatliga dimensionen i EU-

samarbetet och enskilda staters suveränitet. En överstatlig lösning på att medlemsstater bryter 

mot rättsstatens principer kan basera sig både på dialog och på sanktioner, men det senare 

alternativet innebär att EU i högre grad agerar som en överstat och begränsar medlemsstatens 

möjlighet att påverka processen. Tjänstepersonernas uttalanden som betonar vikten av dialog, 

konsensus och ömsesidighet i EU:s arbete ger alltså ett större utrymme för medlemsstaters 

självbestämmande och egen tolkning av rättsstatsprincipen, jämfört med de som utgår från en 

logic of consequences och betonar behovet av sanktioner. 

 

4.5 Ramverket: mellan överstatlighet och nationellt självbestämmande 
I samtalen med tjänstepersonerna framgick att det finns en spänning mellan EU:s överstatliga 

arbete med rättsstatens principer och de enskilda medlemsstaternas inflytande över rättsstaten i 

det egna landet. I denna avslutande del av analysen kommer detta spänningsfält att diskuteras 

utifrån tre aspekter: medlemsstaternas förutsättningar i arbetet med rättsstatsprincipen, 

kommissionens roll i arbetet med ramverket samt vilka konsekvenser en konflikt mellan 

kommissionen och medlemsstaterna kan leda till i förlängningen.  

 

4.5.1 Rättsstaten i medlemsstaterna: nationella förutsättningar  

Flera av tjänstepersonerna menar att rättsstatens principer är ett policyområde som är komplext 

och svårt att arbeta med för EU, både för att det är nära sammankopplat med staters 

självbestämmande och för att EU:s medlemsstater har olika rättssystem och rättstraditioner. 
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Informant 2 resonerade kring att EU:s arbete för att stärka rättsstatsprincipen i unionen 

försvåras av att det är ett policyområde som handlar om länders suveränitet: 

”Om man ser det som en av hörnpelarna till ett demokratiskt samhälle, alltså den 
enorma betydelse som rättsstatsprincipen har, så är ju inte satsningarna och 
resurserna i paritet med den betydelse som det har. Det tror jag har att göra med 
just att det är känsligt. Det är frågor som ligger väldigt nära landets hjärta och 
man blir lätt beskylld från EU:s sida för att klampa in på någon stats egen 
suveränitet och territorium. Så att det är svårarbetat.” (Intervju Informant 2, 
2016). 

 
I uttalandet betonar tjänstepersonen att EU:s resurser och arbete med rättsstatsprincipen inte 

står i proportion till den betydelse som rättsstaten har för att upprätthålla demokratin i EU:s 

medlemsstater. Anledningen till att det har saknats satsningar från EU:s sida är att det är en 

känslig fråga för medlemsstaterna och något som ligger ”nära landets hjärta”, enligt 

informanten. Detta kan tolkas som att medlemsstaterna är motvilliga att ge EU utökade 

befogenheter och resurser för att arbeta med rättsstatens principer då de är oroliga för att det 

ska begränsa deras suveränitet. Resonemanget visar även att medlemsstaterna inte alltid 

upplever att EU:s institutioner, såsom kommissionen, har den legitimitet som krävs för att 

arbeta på överstatlig nivå med rättsstatens principer, utan istället ser det som att de inkräktar på 

nationell kompetens.  

 

Arbetet med rättsstatens principer i EU, och mer specifikt kommissionens ramverk, försvåras 

även av att medlemsstaterna har olika rättssystem som inte alltid går att jämföra eller 

sammanföra i ett gemensamt system på EU-nivå. Enligt Informant 4 är detta ”grundproblemet” 

i arbetet med mänskliga rättigheter och rättsstaten i EU, eftersom att det finns olika system på 

nationell, regional och internationell nivå för skyddet av de mänskliga rättigheterna som 

försvårar samarbetet mellan länder (Intervju Informant 4, 2016). Samtliga informanter lyfte 

även fram att nationella förhållanden i medlemsstaterna påverkar ländernas arbete med 

rättsstaten. Bland annat återkom vikten av den förvaltnings- och rättskultur ett land har haft 

historiskt sett: 

”Där man traditionellt har haft en regelstyrd förvaltning, regelstyrda myndigheter, 
stor betoning på konstitutionalitet och sådana här saker, där tar man alla regler 
på allvar. Det rättsliga paradigmet är sådant. I andra länder har man inte det och 
då fungerar det inte med de här reglerna heller.” (Intervju Informant 1, 2016). 

 
Tjänstepersonen menar att de medlemsstater som historiskt har haft en fungerande rättsstat, 

med regelstyrda myndigheter och liknande, har bättre förutsättningar att leva upp till EU:s 

regelverk och normer än de länder som har ett annat ”rättsligt paradigm”. Vissa medlemsstater 
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saknar den rättskultur som gör att medborgare och politiker, såväl som myndigheter och 

institutioner, respekterar de lagar och regler som upprätthåller rättsstaten, enligt informanten. 

Informant 2 uttrycker ett liknande resonemang: ”Har man levt i ett samhälle som har varit 

korrupt och fungerat på ett visst sätt så är det ju svårt, även om man har ny lagstiftning, att få 

det att fungera på ett nytt sätt.” (Intervju Informant 2, 2016). Citatet visar att även om 

medlemsstater har infört EU:s regelverk vid inträdet i unionen så kan rådande praxis och 

strukturer i landet göra att normerna ändå inte tillämpas i praktiken. Här uppstår alltså en 

spänning mellan de olika rättskulturer som finns på nationell nivå respektive EU-nivå, där vissa 

medlemsstater har en etablerad praxis och kultur som gör det svårt att förändra rättssystemet i 

enlighet med EU:s krav på rättsstaten. 

 

4.5.2 Kommissionen: övervakare eller medlare? 

Spänningen mellan EU:s överstatliga samarbete kring rättsstatens principer och 

medlemsstaternas suveränitet aktualiseras även i tjänstepersonernas resonemang kring vilken 

roll kommissionen fyller i ramverket. I intervjuerna framkommer att kommissionen kan ses 

både som ett stöd till medlemsstaterna och som en övervakande institution i arbetet med 

ramverket. Enligt det första av dessa synsätt är kommissionens roll att stötta medlemsstaterna 

och komma fram till en lösning i dialog med medlemsstaten i fråga: 

”Jag tror nog att kommissionens ambition med ramverket är att försöka hjälpa 
medlemsstaten med sitt beteende, det tror jag är syftet eller ingången, att man vill 
undvika kritik. […] men det klart att om det inte går så tror jag inte att de är rädda 
för att kritisera heller.” (Intervju Informant 4, 2016). 

 
Uttalandet visar hur kommissionens roll blir att hjälpa medlemsstaten med den problematik 

som uppstått i landet relaterat till rättsstaten och att göra detta på ett konstruktivt och 

diplomatiskt sätt genom att ”undvika kritik”. Det är ett resonemang som bygger på att 

kommissionen når resultat i dialog med medlemsstaten, snarare än att skapa en mer konfrontativ 

situation där kritik riktas mot landet. En öppen kritik mot en medlemsstat blir snarare en sista 

utväg då den strukturerade dialogen inte fungerar, enligt informanten. Även Informant 1 menar 

att dialog med medlemsstater är det mest effektiva sättet för kommissionen att nå resultat i 

arbetet med rättsstatsprincipen och betonar att det hänger ihop med att personen själv inte ser 

kommissionens roll som en ”bestraffande entitet” gentemot medlemsstaterna (Intervju 

Informant 1, 2016). Här framträder alltså kommissionen som en stöttande institution som ger 

råd till medlemsstaterna och ger länderna utrymme att själva lösa problemet i dialog med EU. 
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Samtidigt uttrycker flera tjänstepersoner att kommissionens roll även är att övervaka 

medlemsstaterna och i det arbetet så måste kommissionen vara beredd att agera utan 

medlemsstatens samtycke om landet bryter mot rättsstatsprincipen:   

”Det är ett dubbelt ansvar; kommissionen har sitt ansvar att som väktare av 
fördragen hålla ögonen på medlemsstaterna och medlemsstaterna har en 
skyldighet att leva upp till EU:s grundläggande värden. Jag menar det är inget man 
kan välja bort efter ett tag, för att man tycker att man vill göra något annat. Så jag 
tror att det är positivt att det är en dialog […] men visar det sig att det inte går då 
måste man vara beredd att säga att det här är inte acceptabelt, då måste man 
kanske ta i med hårdhandskarna.” (Intervju Informant 3, 2016) 

 
Informanten betonar att det inte bara är kommissionen som ansvarar för att EU:s värden 

respekteras utan att det också är medlemsstaternas ansvar, i och med att de åtagit sig att följa 

EU:s grundläggande värden då de gick med i unionen. Således är rättsstatsprincipen något som 

länderna är skyldiga att följa och ingenting som de kan ”välja bort efter ett tag”. I och med att 

länderna har åtagit sig att följa EU:s grundläggande värden har kommissionen också rätt att 

agera utan medlemsstatens medgivande och ”ta i med hårdhandskarna” om dialogen inte 

fungerar, enligt tjänstepersonen. Här blir kommissionens roll att övervaka medlemsstaterna och 

använda överstatliga sanktioner om det krävs för att EU-samarbetets grundläggande värden inte 

ska urholkas.  

 

4.5.3 Spänningen mellan kommissionen och medlemsstaterna 

Intervjuerna avslutades med att tjänstepersonerna fick reflektera över vad som skulle hända om 

konflikten mellan medlemsstaternas suveränitet och EU:s överstatliga samarbete ställdes på sin 

spets och en medlemsstat vägrar att ta till sig av en rekommendation från kommissionen 

gällande rättsstatsprincipen. Flera av informanterna betonade att EU liksom andra 

internationella organisationer har politiska och diplomatiska medel som kan användas om en 

medlemsstat inte respekterar EU:s grundläggande värden, utöver de sanktionsmöjligheter som 

finns i enlighet med Artikel 7. Andra medlemsstater kan då använda sig av exempelvis politiska 

påtryckningar, informella sanktioner, kritik och debatter för att klargöra att medlemsstatens 

agerande inte accepteras. En av tjänstepersonerna uttryckte det som att EU har verktyg för att 

hantera en sådan situation, även om de inte är specifika ”rule of law-verktyg” (Intervju 

Informant 1, 2016). Parallellt med denna syn på EU som handlingskraftigt gentemot en 

medlemsstat som urholkar rättsstaten framkom även att EU kan ha svårt att agera för att vända 

utvecklingen i ett EU-kritiskt land. Enligt Informant 2 riskerar kommissionens arbete med 

ramverket att leda till att medlemsstaten blir ännu mer kritisk till EU-samarbetet: 
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”[…] en regering som är lite EU-kritisk och redan har som grundpolitik att man 
ser på EU med skepsis som får en kritisk rekommendation från kommissionen 
tenderar kanske att sluta sig än mer och vända ryggen till EU. Så det kan ju ha en 
helt kontraproduktiv effekt.” (Intervju Informant 2, 2016) 
 

Tjänstepersonen menar att den rekommendation som kommissionen kan ge en medlemsstat 

riskerar att få motsatt effekt om landet redan är kritiskt inställt till EU. Istället för att lyssna på 

kommissionens synpunkter blir då effekten att landet tar ytterligare ett steg bort från EU-

samarbetets gemensamma värden och sluter sig mot övriga EU. Spänningen mellan nationell 

suveränitet och överstatligt samarbete riskerar alltså att förstärkas i kommissionens arbete med 

ramverket, snarare än att minska eller lösas. Informant 4 pekar på samma problematik och 

betonar att medlemsstater som blir kritiserade ytterst kan välja att gå ur EU för att de värnar sitt 

självbestämmande: 

”Kommissionen kan tycka en massa och man kan politiskt tycka en massa, men i 
slutändan kanske det blir att landet väljer att träda tillbaka. […] jag tänker på 
Storbritannien, där går ju vindarna att man vill träda ur. Nu handlar inte det om 
rättsstatens principer, men jag tror att de har varit ganska kritiska till att man [EU] 
lägger sig i vissa saker, man tycker att det är nationell kompetens. Så i slutändan 
är ju inte EU någon överstat som kan styra.” (Intervju Informant 4, 2016) 

 
Uttalandet visar på att kommissionen och medlemsstaterna har begränsade möjligheter att 

påverka en medlemsstat som är kritiskt inställd till EU och som anser att unionen inkräktar 

alltför mycket på nationell suveränitet. Tjänstepersonen menar att i en sådan situation finns det 

en risk att landet väljer att gå ur EU och gör en liknelse med situationen i Storbritannien där en 

folkomröstning ska hållas i juni 2016 för att besluta om ett fortsatt medlemskap i unionen. Även 

om den EU-skepsis som finns i Storbritannien inte grundar sig specifikt på en kritik av EU:s 

arbete med rättsstatsprincipen så handlar det om samma konflikt kring vad som ska vara 

nationell respektive överstatlig kompetens i EU och en kritik mot att EU ”lägger sig i” i alltför 

många frågor, enligt informanten. Citatet pekar även på att EU och kommissionen inte har de 

befogenheter som krävs för att styra över medlemsstaterna utan deras samtycke, eftersom EU 

inte är någon ”överstat”. 

 

4.5.4 Slutsatser: överstatlighet och nationell suveränitet 

Resonemangen som tjänstepersonerna för visar på två aspekter som försvårar EU:s arbete med 

rättsstaten, dels att det är ett policyområde som är nära förknippat med staters suveränitet och 

dels att det det finns olika rättssystem och rättskulturer i olika medlemsstater. Uttalandena pekar 

på att ramverkets legitimitet kan ifrågasättas om medlemsstaterna upplever att det är en fråga 

som hör till nationell kompetens och som därför inte bör beslutas om på en överstatlig nivå. En 
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slutsats som kan dras är därför att kopplingen mellan rättsstaten och nationalstatens suveränitet 

är något som försvårar processen av social learning inom EU, då ramverket riskerar att ses som 

en överstatlig lösning som inkräktar på medlemsstaternas självbestämmande. Ytterligare en 

slutsats som kan dras är att normefterlevnaden i EU påverkas av de olika nationella 

rättssystemen i och med att regelverk och praxis som redan är på plats i medlemsstaterna gör 

det svårare för normer på EU-nivå att etableras och tillämpas i länderna. Detta är ett exempel 

på bristen på nationell resonans där etablerade regler och praxis i medlemsstaterna inte 

överensstämmer med EU:s regelverk och därför försvårar regelefterlevnad.  

 

Baserat på tjänstepersonernas uttalanden går det också att dra slutsatsen att kommissionens roll 

i ramverket pendlar mellan att vara en överstatlig aktör som har rätt att sanktionera och 

tillrättavisa medlemsstater och att vara en mer jämbördig rådgivare till medlemsstaterna som i 

dialog med dessa kommer fram till gemensamma lösningar. Här uppstår en spänning mellan å 

ena sidan en betoning på att medlemsstaternas suveränitet måste respekteras av kommissionen 

för att ramverket ska ses som legitimt av dessa länder och å andra sidan att medlemsstaterna 

inte kan urholka rättsstaten utan att kommissionen ingriper, för då riskerar EU som helhet att 

förlora sin legitimitet i arbetet med rättsstatsprincipen. Kommissionen förväntas alltså kunna 

navigera mellan att agera enligt en logic of appropriateness i dialog med medlemsstaterna och 

en logic of consequences i en mer sanktionerande roll gentemot länderna, för att uppfattas som 

en trovärdig aktör i arbetet med rättsstatsprincipen. 

 

Flera av tjänstepersonerna betonar att det finns en risk att ramverket inte blir en process där 

länders identifikation med EU stärks och legitimiteten för EU:s gemensamma värden ökar, utan 

att det istället leder till att länderna blir alltmer EU-kritiska och ser kommissionen som en 

illegitim aktör. Särskilt i de länder där regeringen har en EU-kritisk linje och anser att landet 

bör värna sin suveränitet gentemot EU kan det bli svårt för kommissionen att nå resultat i 

ramverket, enligt informanterna. Utifrån detta kan slutsatsen dras att för att ramverket ska 

fungera som en process av social learning måste medlemsstaten ifråga ha en viss grad av 

identifikation med EU och anse att grunden i det överstatliga arbetet är legitimt, annars riskerar 

dialogen att stärka motsättningarna mellan landets suveränitet och EU:s överstatliga arbete.  

 

5. RESULTAT 
 
Uppsatsens första frågeställning gäller hur tjänstepersonerna uppfattar EU:s arbete med 
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rättsstatsprincipen och ramverkets kontext. Intervjustudien visar att tjänstepersonerna gör olika 

tolkningar av vad rättsstatens principer innebär i EU:s arbete och vilka värden som begreppet 

innefattar. Det saknas alltså konsensus kring begreppet rättsstaten i en EU-kontext, vilket 

riskerar att underminera legitimiteten för rättsstaten som ett grundläggande värde i unionen. I 

intervjuerna framkommer även att rättsstatens principer är nära sammankopplade med det 

ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna och utgör en central del av EU:s kollektiva 

identitet. Den kontext som ramverket har tillkommit i präglas enligt informanterna av bristen 

på normefterlevnad i vissa medlemsstater och frånvaron av uppföljning av rättsstatsprincipen i 

nya medlemsstater efter att de avslutat medlemskapsförhandlingarna.  

 

Den andra frågeställningen som uppsatsen besvarar handlar om vilken tolkning 

tjänstepersonerna gör av ramverkets utformning och dess effekter. Studien visar att 

informanterna ställer sig positiva till att ramverket är utformat som en dialog. Detta i och med 

att en öppen och deliberativ process ökar legitimiteten för kommissionens arbete med 

rättsstatsprincipen och att en utformning baserat på sanktioner saknar stöd hos 

medlemsstaterna, enligt informanterna. Trots att samtliga tjänstepersoner såg dialogförfarandet 

som positivt framkom olika syn på om ramverket skulle kunna stärka rättsstatsprincipen i 

medlemsländerna. Förklaringen till detta är att informanterna utgick från två olika logiker i sin 

bedömning av ramverket, där vissa menade att dialog är det mest effektiva verktyget för 

kommissionen och andra menade att sanktioner ger större resultat. En slutsats som kan dras är 

därför att tjänstepersonerna ser kommissionens arbete med rättsstatsprincipen både som social 

learning baserat på logic of appropriateness och som en förhandlingssituation baserat på logic 

of expected consequences.  

 

Slutligen besvaras frågeställningen hur spänningen mellan överstatligt samarbete och nationellt 

självbestämmande aktualiseras i ramverket. I intervjuerna framkommer det att arbetet med 

rättsstatens principer i EU försvåras i och med att det är nära kopplat till medlemsstaternas 

suveränitet, vilket gör att ramverket riskerar att ses som en överstatlig lösning som inkräktar på 

ländernas självbestämmande. Det faktum att medlemsländerna har olika rättssystem och 

rättstraditioner gör också att det blir svårare för EU att kunna jämföra länderna med varandra 

och säkerställa normefterlevnad. Tjänstepersonernas förväntningar på kommissionens roll 

innebär också en viss konflikt mellan å ena sidan en dialogorienterad roll som ger utrymme för 

staters självbestämmande och å andra sidan en sanktionerande, överstatlig roll gentemot 

medlemsstaterna. Enligt tjänstepersonerna riskerar den konflikt som uppstår mellan överstatligt 
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samarbete och nationell suveränitet i ramverket att leda till att medlemsstater som undergräver 

rättsstaten blir ännu mer EU-kritiska och lämnar unionen.  

 

6. DISKUSSION 
 

I tjänstepersonernas resonemang kring kommissionens ramverk framkommer att EU ses som 

ett samarbete där normefterlevnad kan skapas genom dialog respektive sanktioner. Detta kan 

förstås som att EU:s medlemsstater och dess institutioner står inför ett avgörande vägval 

gällande vilken typ av union som EU vill vara och vilka befogenheter dess institutioner ska ha. 

Å ena sidan kan EU uppnå normefterlevnad genom att föra en dialog med medlemsstaterna och 

sträva efter konsensus där ländernas suveränitet respekteras. Detta skapar förutsättningar för en 

union där medlemsstaterna identifierar sig med EU-projektet och respekterar rättsstatsprincipen 

för att den ses som ett legitimt värde. Den dialogorienterade aspekten av EU:s arbete, där 

överstatliga institutioner som kommissionen är öppna för kompromisser och att lyssna på 

medlemsstaterna, menar jag är helt centralt för att länderna ska uppleva att EU är till för dem 

och är ett forum som de kan påverka. Det som kan vara problematiskt med dialog som strategi 

är att kommissionen inte har något tydligt mandat att ingripa om en medlemsstat undergräver 

rättsstaten, eftersom att det främst ses som ett policyområde som tillhör nationell kompetens.  

 

Å andra sidan skulle medlemsstaterna kunna arbeta för regelefterlevnad genom att ge utökade 

befogenheter till EU:s institutioner att utfärda sanktioner till de länder som bryter mot unionens 

grundläggande värden. Denna överstatliga lösning ger EU möjlighet att ingripa i de 

medlemsstater som urholkar rättsstatens principer, men ställer samtidigt frågan om nationell 

suveränitet och legitim maktutövning på sin spets. När alltfler policyområden som tidigare 

tillhört nationalstaten flyttas över till överstatlig nivå krävs det att EU:s medborgare anser att 

EU har motsvarande grad av legitimitet som nationella regeringar för att eventuella sanktioner 

också ska ses som rättfärdiga. Ju mer EU anammar rollen av en överstat, desto viktigare att 

sanktionerna faktiskt har föregåtts av dialog och försök till att nå konsensus. Alltså, om EU ska 

ges utökade befogenheter att sanktionera medlemsstaterna kommer det också krävas att EU kan 

säkerställa en grundläggande nivå av legitimitet och identifikation med unionen för att 

sanktionerna ska ses som legitima, enligt mig.  

 

Resultatet från den här studien skulle kunna generaliseras till andra fall genom att föra ett 
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analytiskt resonemang om studiens slutsatser utifrån de teorier om Europeanization och social 

learning som har använts för att analysera kommissionens ramverk. Exempelvis skulle det gå 

att argumentera för att den spänning som finns i ramverket mellan nationellt självbestämmande 

och överstatligt samarbete även borde existera inom andra policyområden som också är nära 

sammankopplade med medlemsstaternas suveränitet. Intervjuerna med tjänstepersonerna visar 

på svårigheten för kommissionen att genomföra en process av social learning och stärka den 

kollektiva identiteten, normernas legitimitet och den nationella resonansen i medlemsstaterna 

när det gäller just rättsstatens principer. En liknande problematik kan alltså tänkas uppstå i 

närliggande policyområden i EU-samarbetet. Det skulle vara intressant att göra uppföljande 

studier inom dessa andra policyområden för att eventuellt kunna styrka att spänningen mellan 

nationell suveränitet och överstatligt samarbete tar sig i uttryck på samma sätt även där. 

 

Under arbetet med uppsatsen har det blivit tydligt att rättsstatens principer är ett policyområde 

i EU som är under ständig utveckling och att kommissionens ramverk endast är en del av arbetet 

för att stärka rättsstatsprincipen i medlemsstaterna. Det skulle därför vara intressant om vidare 

forskning undersöker hur EU:s arbete med rättsstatsprincipen utvecklas och vilka strategier som 

används för att balansera medlemsstaters suveränitet och behovet av gemensamma lösningar 

på EU-nivå. En ny frågeställning som uppkommit i arbetet med det empiriska materialet är 

vilka skillnader som kan finnas mellan tjänstepersoner i olika medlemsstater i synen på EU:s 

arbete med rättsstatsprincipen. Således vore det givande att genomföra en intervjustudie som 

inkluderar tjänstepersoner från flera olika medlemsstater för att se om dessa grupper har olika 

perspektiv på EU:s integrationsprocess och vilka verktyg som är effektiva för kommissionen i 

sitt arbete att främja rättsstaten i EU. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
 
Intervjuns delar: 
•   Orientering 
•   Inledande frågor 
•   Huvudsakliga frågor 
•   Avslutande reflektioner 
•   Uppföljning 
 
Orientering (ca 2 minuter) 
 
-   Presentation av mig själv: Student vid Umeå Universitet Pol.kand., skriver min uppsats i 

statsvetenskap. 
-   Uppsatsen handlar om kommissionens arbete med rättsstatens principer i EU och hur de 

använder sig av det nya Rule of Law-ramverket som infördes år 2014.  
-   Syftet med intervjun är att ta del av dina synpunkter och tankar kring kommissionens arbete 

med Rule of Law. 
-   Intervjun har tre delar, en inledande del, en huvuddel som handlar om själva ämnet och en 

avslutande del. Jag har tidsram för intervjun och kommer säga till då vi går vidare till nästa 
del.  

 
-   Samtycke: Det är frivilligt att delta i intervjun och om det är någon fråga som du inte vill 

svara på är det bara att säga det. 
-   Jag skulle gärna spela in vårt samtal. Är det okej för dig?  
-   Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Sätta på inspelningen. 
 
Inledande frågor (cirka 5 minuter) 
 
-   Ålder? 
-   Vilken utbildningsbakgrund har du? 
-   Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  
-   Hur kom det sig att du blev intresserad av att arbeta med just EU och Rule of Law?  
-   Vilka frågor om EU:s arbete med rättsstatens principer kommer ni i kontakt med på ert 

departement/din enhet? 
 
Huvudsakliga frågor (45 min totalt) 
 
Generellt om EU:s arbete med rättsstatsprincipen (ca 10 min) 
 
-   Rättsstaten är en av EU:s grundläggande värderingar. Utifrån ditt perspektiv, vad betyder 

att EU ska arbeta för rättsstatens principer? 
-   Finns det några aspekter av begreppet ”rättsstaten” som du tycker är särskilt viktiga i EU:s 

arbete? Vilka då? Hur ser arbetet ut på dessa områden idag? 
-   Vissa menar att EU står inför en ”rule of law crisis” (Barroso, Reding), vad är din 

uppfattning om det? Vad utgör i sådana fall denna kris? 
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Köpenhamnskriterierna och rättstatsprincipens legitimitet i medlemsstaterna (ca 15 
min) 
 
Köpenhamnskriterierna (från 1993) är de kriterier som fastställer vad som krävs för att bli 
medlem i EU. De är uppdelade i tre delar: fungerande marknadsekonomi, kapacitet att införa 
EU:s regelverk i landet samt stabila institutioner som ska garantera bl.a. demokrati och 
”rättsstatsprincipen”. 
 
-   För att kunna inleda förhandlingar om EU-medlemskap måste kriteriet om stabila 

institutioner (som garanterar bl.a. rättsstatsprincipen) vara uppfyllt. Vilken betydelse anser 
du att Köpenhamnskriterierna har för att nya medlemsstater ska anpassa sig till EU:s 
grundläggande värderingar? Hur viktigt är det incitament som medlemskapet utgör för att 
nya medlemsländer ska respektera rättsstatsprincipen? Får det i sådana fall en långvarig 
effekt i de nya medlemsländerna? 

-   Den förra kommissionen (2009-2014) menade att EU har saknat verktyg för att säkerställa 
att medlemsstaterna inte urholkar rättsstaten när de väl blivit medlemmar i EU. Delar du 
den uppfattningen? Varför/varför inte? 

 
Legitimitet och nationella förhållanden 
-   Har du några tankar kring varför vissa medlemsstater inte respekterar rättsstaten medan 

andra lever upp till EU:s grundläggande värden? 
-   Vilka faktorer är centrala för att EU:s värden ska ses som legitima av medlemsstaterna? 

(Hur skulle EU kunna stärka legitimiteten för rättsstatsprincipen?) 
 
Ramverket: EU Rule of Law Framework (ca 20 min) 
 
Det ramverk som infördes år 2014 syftar till att kommissionen ska kunna hantera situationer 
där systematiska hot mot rättsstaten uppkommer i en medlemsstat. Ramverket utgör ett 
komplement till andra verktyg kommissionen har som överträdelseärenden och ”Artikel-7-
förfarande”. I januari 2016 tillämpades ramverket för första gången gentemot Polen. 
 
Övergripande frågor 
-   Vad är din uppfattning om ramverket - kommer det kunna bidra till att stärka rättsstaten i 

medlemsstaterna? Varför/varför inte? 
-   Ser du några begränsningar med ramverkets utformning?  
-   Hade EU kunnat lösa situationen på något annat sätt än att införa ramverket? Till exempel 

att en ny institution införs som ska övervaka demokratin och rättsstaten i 
medlemsländerna (”Köpenhamnskommission”)? 

 
De olika delarna i ramverket 
-   Ramverket kan i sig inte leda till några sanktioner mot medlemsstaten, utan bygger på 

dialog och kan leda till en rekommendation från kommissionen. Hur ser du på det? (Är 
dialog och ”naming and shaming” ett effektivt verktyg för att påverka medlemsstaterna?) 

-   Tror du att processen med Polen kommer leda till en rekommendation från kommissionen 
om hur rättsstaten ska stärkas i landet? Varför/varför inte? 

 
Om en MS inte tar hänsyn till kommisionens rekommendation så kan det leda till ett Artikel 
7-förfarande, i teorin. Det har däremot aldrig använts i praktiken. (Exempel: Ungerns 
premiärminister Viktor Orbán som strävar efter att gå över från liberal demokrati, till vad 
han kallar en ”illiberal stat”. Förebilderna är Ryssland, Turkiet och Kina.) 
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•   Har EU i praktiken något att sätta emot medlemsstater som undergräver rättsstaten i 

landet? 
 
Avslutande reflektioner (ca 2 min) 
 
-   Jag har inga fler frågor - Är det något mer som du skulle vilja ta upp om kommissionens 

arbete med rättsstatens principer som vi inte har pratat om? 
-   Då får jag passa på att tacka så mycket för att du ville delta i intervjun! 
 
Uppföljning (ca 3 min) (efter att inspelningen stängts av)  
 
-   Hur har du upplevt intervjun? 
 
Information 
-   Materialet från intervjun kommer att användas i min uppsats och kommer även användas 

som underlag för grupphandledning och diskussioner med min handledare. Inga andra 
personer kommer att ta del av intervjuerna.  

-   Konfidentialitet: Du kommer vara helt anonym, så att det inte går att koppla det du sagt till 
just dig som person, utan kommer endast benämnas som ”tjänsteperson som arbetar med 
EU-frågor på Regeringskansliet”. 

-   Om du vill läsa igenom själva analysen där intervjuerna ingår innan jag lämnar in 
uppsatsen i slutet av maj så går det bra. 

 
Hör av dig om det uppkommer några frågor! 
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BILAGA 2: TEMATISERING AV INTERVJUERNA 
 
 
Tematiskt ramverk 
 
1. Rättsstaten i EU 
1.1 Definition av begreppet rättsstat 
1.2 Centrala aktörer 
1.3 Externt och internt arbete med rättsstaten 
1.4 Kris för rättsstatens principer? 
1.5 Aktuellt idag i EU:s arbete med rättsstatsprincipen 
 
2. Köpenhamnskriterierna 
2.1 Kriteriernas syfte 
2.2 Kriteriernas styrka 
2.3 Kriteriernas svagheter 
 
3. Verktyg och strategier i arbetet med rättsstatsprincipen 
3.1 Verktygens styrkor 
3.2 Verktygens svagheter 
3.3 Verktyg som EU behöver (ideal) 
3.4 Verktygens legitimitet 
3.6 Annat (vilka verktyg finns idag?) 
 
4. Medlemsstaterna 
4.1 Nationella förhållanden som påverkar arbetet med rättsstatsprincipen 
4.2 Orsaker till kriser i medlemsstaterna 
4.3 Exempel på medlemsstater som har urholkat rättsstaten 
4.4 Annat (relationen mellan medlemsstaterna - ömsesidigt beroende) 
 
5. Ramverket 
5.1 Ramverkets syfte  
5.2 Ramverkets styrkor 
5.3 Ramverkets svagheter 
5.4 Ramverkets effekter 
5.5 Kommissionens roll i ramverket 


