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Abstract

Cypern och Grekland har nära historiska, kulturella och ekonomiska kopplingar till varandra. 

När Cypern år 1990 ansökte om medlemskap i europeiska unionen och möttes av motstånd 

mot att ett land med en territoriell konflikt skulle ansluta sig, så stödde Grekland den 

grekcypriotiska sidan och förändrade EU-policyn mot Cypern genom att agera 

policyentreprenör. I min uppsats undersöker jag genom formuleringar i EU-dokument och 

med hjälp av tidigare forskning om Cypern och EU vilka policyprocesser det var som styrde 

beslutet att först låta Cypern bli kandidatland och sedan fullvärdig medlem. Detta görs med 

grund i Multiple Streams-teorin, som ger studien ett policyfokus som saknats i tidigare studier

av förhållandet mellan EU och Cypern.
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Förkortningar
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1. Inledning och problemformulering

Från och med år 1974 har Cyperns norra del ockuperats av turkisk militär. Ett misslyckat 

kuppförsök från grekiskt håll samma år ledde till ett turkiskt militärt ingripande. Sexton år 

efter oroligheterna, 1990, ansökte den södra delen av ön – som kallar sig för Republiken 

Cypern (RC) – till EU, samtidigt som den norra enheten – Turkiska Republiken Norra Cypern

(TRNC) –  utelämnades från processen. Grekcyprioterna fick stöd av Grekland, medan 

Turkiet och turkcyprioterna hävdade att ansökan var ogiltig och okonstitutionell. Några år 

efter ansökan beviljas Cypern officiellt status som kandidatland och så småningom påbörjas 

anslutningsförhandlingarna. År 2004 går Republiken Cypern med i EU. Här är det något som 

inte stämmer överens med vad man kanske först tänker sig. Att ett land med en territoriell 

konflikt kan gå med i en union som EU verkar märkligt, såväl juridiskt och politiskt, som 

intuitivt. Dessutom verkar det gå mot medlemsländernas intressen att tillåta en potentiellt 

instabil stat in i unionen. 

Min undran är hur det gick till när de olika besluten togs från EU-håll, vad det egentligen var 

som föranledde först godkännandet av Cyperns kandidatstatus, och sedan landets inträde i 

unionen. Utöver en analys av policyprocesserna och den institutionella kontexten till 

policybesluten, så kommer jag också att fokusera på vissa aktörer, särskilt Grekland, 

Kommissionen (Europeiska Kommissionen), Ministerrådet (Europeiska Unionens Råd) och 

Cypern. Det verkar till en början ha funnits en motvilja inom unionen att låta Cypern gå med, 

något som gradvis förändrades som ett resultat av Greklands agerande. Till exempel så ville 

Frankrike till en början inte låta Cypern starta anslutningsförhandlingar, men Frankrike gav 

med sig när Grekland hotade om att lägga veto på alla andra länders anslutningsförhandlingar.

Det vetenskapliga problem jag är intresserad av handlar om vilka resultat en policyanalys 

skulle ge på EU:s utvidgningspolitik, och mer specifikt vilka resultat en policyanalys på 

Cypernfallet skulle ge. Den teori jag använder mig av, Multiple Streams-teorin (förkortat 

MS), är en teori som vanligtvis används för att analysera inrikespolitik, men har använts både 

för att undersöka EU-politik och utrikespolitik, samt vid ett tillfälle för att studera 

utrikespolitik på EU-nivå, men inte EU:s utvidgningspolitik. Det verkar som att det finns 

potential hos teorin att kunna ge åtminstone en delförklaring av förloppet på Cypern, för att 

inte nämna de möjligheter teorin har att förklara europeisk utvidgningspolitik även i andra 

sammanhang. EU:s utvidgningspolitik är inte heller någon klassisk utrikespolitik, utan en 
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blandning av olika policyområden, så det blir också intressant att se vilken förklaringskraft 

MS har i den kontexten.

2. Syfte

Syftet med uppsatsen är att förstå hur olika beslutsprocesser bakom EU:s ståndpunkt mot 

Cypern fungerar och samverkar med varandra, samt hur de samverkar med det historiska 

sammanhang de befinner sig i. Den främsta anledningen till varför jag vill undersöka fallet 

och varför jag vill göra det genom att analysera policyprocesserna är inte för att jag gör 

anspråk på att kunna ge en heltäckande och fullt tillfredsställande förklaringsmodell, utan för 

att försöka förstå händelseförloppet bättre. Genom att göra en policyanalys och fokusera på 

Greklands roll i EU:s relation med Cypern hoppas jag lyfta aspekter av Cypernfrågan som 

tidigare studier inte har fångat upp. Det kan handla om forskning som använt sig av 

förhandlingsteori och/eller studier som har fokuserat på konflikten med Turkiet.   

Såväl de formella beslutsprocesserna i EU gällande utvidgningspolitiken, som kontexten runt 

dem blir intressanta då de växelverkar och inte befinner sig i något politiskt vakuum. Avsikten

är inte främst att kunna generalisera uppsatsens resultat till så många kontexter som möjligt, 

utan huvudsakligen att förklara och undersöka bakgrunden till de beslut som togs av EU. 

Gällande teorin är en del av uppsatsens mål att testa dess hållbarhet i en policykontext på 

mellanstatlig och överstatlig nivå, då den tidigare mest har applicerats på inrikespolitik.

Frågeställningar:  

• Hur utvecklades EU:s utvidgningspolicy gentemot Cypern ? 

• Vilken roll spelade Grekland i att formulera problem, presentera lösningar och påverka

EU:s medlemsländer och institutioner gällande Cypern?

3. Disposition

Uppsatsen är uppbyggd på så vis att jag först i korta drag redogör för den tidigare forskning 

som finns, både inom det teoretiska ramverk jag använder mig av, men också om EU i 

allmänhet och Cypern i synnerhet. Det här följs av en genomgång av teorin både för att ge en 
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känsla av vilken idétradition som uppsatsen bygger vidare på, men framförallt för att 

introducera läsaren till de centrala begreppen och förhoppningsvis göra dessa förståeliga. I 

teorikapitlet ingår även en kortare genomgång av hur tidigare forskning har applicerat 

Multiple Streams på en EU-kontext. I kapitel 6 redogör jag för det material och det 

tillvägagångssätt jag använt mig av för att samla in material och analysera det, samt har en 

diskussion om vilka avgränsningar som blivit aktuella i och med studien. Efter detta följer 

själva empirin och analysen, som har vävts in i varandra till följd av att uppsatsen innehåller 

förhållandevis mycket teori och teoretiska begrepp som är tänkta att appliceras på relationen 

mellan Cypern, Grekland och EU. Avslutningsvis följer en diskussion om resultaten och 

analysen, vilka slutsatser som man kan dra från materialet, samt eventuella styrkor och 

svagheter med teori och metod.

4. Tidigare forskning

Vad finns det då för tidigare forskning gällande det teoretiska ramverket och den cypriotiska 

kontexten? 

Teorin som jag använder för att analysera policyprocesser är främst utvecklad av John W. 

Kingdon (1995), men bygger också på den modell över beslutsfattande i organisationer som 

Cohen, et al. (1972) lade fram i sin ”A garbage can model of organizational choice”. Eftersom

Kingdons version av MS (Multiple Streams) utvecklades med hjälp av en analys av sjukvårds-

och transportpolitiken i USA, så har jag även sökt litteratur som anpassat det teoretiska 

ramverket till en EU-kontext. Nikolaos Zahariadis är en forskare som arbetat med MS i olika 

former, dels med en introduktion till ämnet som var användbar för mig när jag skulle bekanta 

mig med teorin, men han har även skrivit flertalet artiklar som har som målsättning att 

anpassa MS till EU. 

En stor del av min empiri vilar på Natalie Toccis (2004) analyser och datamaterial angående 

relationen mellan Cypern och EU, hur Cypern kom att gå med i unionen, historisk bakgrund, 

mm. Det är en nackdel att studien blir beroende av en persons studier i så hög grad, något som

jag försöker balansera upp med annan litteratur. Natalie Tocci kompletteras med bl.a. Ker-

Lindsay, Faustmann & Mullens antologi An Island in Europe (2011) och Michael J. Bauns 

bok A Wider Europe (2000), där den förstnämnda bidrar med den cypriotiska kontexten, 
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medan den senare ger Cypernfrågan ett sammanhang som del av östutvidgningen 2004. 

5. Teori

Teoridelen inleds med en genomgång av det policyanalytiska ramverket Multiple Streams, 

först en redogörelse för dess teoretiska utgångspunkter, för att sedan introducera läsaren till 

teorins centrala begrepp: problemströmmen, policyströmmen, politikströmmen, policyfönster 

och policyentreprenörer. Efter detta visar jag hur teorin i tidigare forskning har anpassats till 

analyser av EU-policyer och ger exempel på hur begreppen kan operationaliseras. 

5.1 Multiple Streams

Multiple Streams (MS) bygger på uppfattningen att olika s.k. strömmar (beslutsprocesser), när

de kopplas ihop med andra strömmar påverkar policybeslut. Kortfattat handlar teorin om hur 

målmedvetna aktörer (policyentreprenörer) vid särskilda tillfällen (policyfönster) korsar och 

kopplar samman de tre strömmarna, som är: problemströmmen, policyströmmen och 

politikströmmen. I var och en av dessa strömmar ingår olika element som både påverkar 

strömmen i sig, och till viss del även de andra strömmarna, även om Kingdon menar att de i 

huvudsak är självständiga (Kingdon, 1995:88). Allt detta är enligt teorin möjligt eftersom 

politik präglas av beslut som tas under ”otydliga förhållanden”.

Otydliga förhållanden i organisationer (t.ex. en regering) förstås genom tre aspekter i det 

Cohen et al. (1972:1) kallar "organiserade anarkier". Den första aspekten är flytande 

deltagande, vilket innebär hög omsättning på exempelvis tjänstepersoner, men innefattar även 

hur olika lobbyorganisationer och fackföreningar påverkar beslut genom agendasättande och 

hur mycket energi de lägger på olika frågor. Utöver det här ser Kingdon (1995) otydlighet 

också som okända eller problematiska preferenser, dvs. politiker och beslutsfattare vet inte 

fullt ut vad som är deras mål eller vad de vill. Den tredje och sista aspekten är det som kallas 

otydlig teknologi. Med det menas en okunskap över mekanismer i verksamheten, att olika 

avdelningar inom en "organiserad anarki" och individer vet vad deras egen roll är, men inte 

nödvändigtvis hur deras roll förhåller sig till andra inom organisationen. De prövar sig fram 

och hittar på lösningar i kriser (Kingdon, 1995:84). 
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Otydliga förhållanden bör också förstås som att det finns många olika sätt att närma sig och 

tänka kring samma omständigheter eller fenomen. Begreppet skiljer sig från osäkerhet, vilket 

(Zahariadis, 2014:26) menar handlar om en oförmåga att förutspå en händelse, något som inte

nödvändigtvis är sant gällande politisk otydlighet. Otydligheten karaktäriseras snarare av flera

oförenliga tillvägagångssätt på ett problem, som inte minskar av att ny information 

tillkommer. Beslutsfattande med bakgrund mot de här otydliga förhållandena är alltså inte ett 

rationellt val mellan olika alternativ, där för- och nackdelar vägs mot varandra. Snarare 

handlar det om att aktörer lägger uppmärksamhet och tid åt olika frågor som är viktiga för 

dem. Eftersom beslutsfattare främst har brist på tid och oroar sig över att hantera den, så följer

det att en modell om hur policybeslut tas byggs på antagandet att beslutsfattare förvaltar tid, 

snarare än att de är rationella aktörer (Zahariadis, 2014:28).

5.1.1 Problemströmmen

Olika tillstånd och förhållanden är ständigt närvarande i samhället och i våra liv, men det är 

bara ett fåtal av dessa som kategoriseras som problem. Vad är det egentligen som gör att en 

fråga definieras som ett problem, medan en annan aldrig dyker upp på dagordningen? 

Kingdon menar att ett rådande tillstånd (t.ex. en väg med stora hål) inte i sig utgör ett 

problem, men att det blir till ett problem när aktörerna som ingår i policyprocessen anser att 

något bör göras åt tillståndet (1995:110). Det handlar om en tolkningsprocess, ett tillstånd blir 

först ett problem som det offentliga kan hantera när en persons åsikter leder hen till att se 

tillståndet som något problematiskt. 

Problemströmmen är de processer som får ett problem att dyka upp på dagordningen och den 

består av fyra element: indikatorer, fokuserande händelser, återkoppling och 

problembelastning. 

Indikatorer är den statistik och de rapporter om olika tillstånd som beslutsfattare och icke-

statliga organisationer övervakar. Genom att mäta olika förhållanden och eventuella 

förändringar i dessa och genom att placera dessa i olika kategorier med hjälp av ens 

värderingar, så påverkar indikatorerna vilka ämnen som ses som problem och hamnar på 

dagordningen (Kingdon, 1995:91). Även konstruktionen och mätandet av de olika variablerna

som är under uppsikt har betydelse, beroende på hur man exempelvis mäter fattigdom så 

påverkar det hur ett problem konstrueras.
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Fokuserande händelser är sådana händelser som sätter strålkastarljuset på ett problem, och 

som genom media och policyentreprenörer får form på så vis att en aspekt eller en dimension 

av ett problem lyfts fram. Beroende på sammanhang och vilket slags medialt utrymme 

policyområdet tidigare fått, så kan uppmärksamheten ta sig olika form. I vissa fall skapas det 

från fokuserande händelser s.k. ”symboler” som sprider sig och fungerar som en fast 

referenspunkt till vilken beslutsfattare knyter uppfattningar om ett problem (Kingdon, 

1995:97). Genom spridningen av sådana symboler kan diffusa och otydliga 

problemformuleringar gestaltas tydligare och uppmärksamheten kan riktas mot särskilda 

aspekter av ämnet som anses vara mer angelägna. 

Med begreppet problembelastning menas den mängd av problem som beslutsfattarna vid ett 

givet tillfälle ägnar sin uppmärksamhet åt. En ökande mängd problem som behöver åtgärdas 

ger en negativ effekt på hur effektivt information används, samtidigt som en större mängd 

problem ökar förmågan att förutspå hur ett specifikt problem kommer prioriteras på 

dagordningen (Zahariadis, 2014:32f). När det blir för mycket för beslutsfattarna att hantera så 

lägger de kraft och fokus på att dels centralisera besluten, men också på att lösa de problem 

man tror faktiskt går att lösa. Den östliga utvidgning som EU gjorde 2004 visar hur en ökande

mängd problembelastning genom fler kandidatländer, som innebar fler parallella 

förhandlingar och fler fördrag att skriva under, fick unionen att slå samman kandidatländerna 

till en enda stor utvidgning istället för flera små. Till sist har vi återkoppling, som handlar om 

hur tidigare problem och lösningar som applicerats på problem påverkar vilka lösningar en 

organisation använder längre fram, beroende på vad som sågs som lyckat eller misslyckat. 

(Kingdon, 1995:102f)

Problem kan både dyka upp och försvinna från dagordningen. Problem kan till exempel 

försvinna från dagordningen genom att allmänhetens intresse svalnar i skuggan av de olika 

utmaningar som en lösning står inför eller helt enkelt att en organisation misslyckas med att 

lösa en fråga vilket leder till en slags utmattning (Kingdon, 1995:103-105). Beroende på hur 

ett problem kategoriseras så ses olika lösningar som lämpliga, kategorier kan förändras över 

tid, även om beslutsfattare försöker hålla ett problem i samma kategori som det har haft så 

länge som det är möjligt (Kingdon, 2014:111f). Ett exempel på en sådan kategorisering kan 

man se i hur EU-Kommissionen i olika dokument har växlat mellan att beskriva 

”Cypernproblemet” som ett ekonomiskt, politiskt och geopolitiskt problem. 
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5.1.2 Policyströmmen

Idéer och lösningar, till skillnad från problem, är det som utgör policyströmmen. Olika 

sakkunniga personer och specialister inom policygemenskaper (grupper som arbetar med 

specifika politikområden) är huvudsakligen de som lägger fram idéerna och förslagen, vilka 

kan vara olika specialister t.ex. forskare och tjänstepersoner. Även policyentreprenörer lägger 

fram förslag, och lyfter redan existerande förslag.

Strömmen beskrivs som en "urtidssoppa" av olika idéer som stöts och blöts mot varandra, och

som "förökar sig" på olika sätt beroende på förhållandena som råder i organisationen. 

Kingdons modell bygger på att policyentreprenörer (ett begrepp som vi återkommer till) 

ständigt introducerar idéer och policyer till en policygemenskap, så många att det är omöjligt 

att hålla koll på alla förslag för de som befinner sig i gemenskapen (Kingdon, 1995:122). 

Sällan handlar det om helt originella policyer, snarare bör processen förstås som att gamla 

förslag kombineras med varandra för att öka chanserna att de ska antas och klara de olika test 

de ställs inför (Kingdon, 1995:124). 

För att ett förslag ska överleva de olika test som ställs på det innan det har kommit upp på 

dagordningen och blivit antaget så krävs det vissa element. Dels så krävs det att mottagarna 

(t.ex. Europeiska Rådet) mjukas upp, vilket kan handla om en lång process där olika 

pilotförslag läggs fram och testas. Förslagets överlevnadschanser hänger också på dess 

tekniska genomförbarhet, dess förhållande till rådande värderingar i policygemenskapen och 

sannolikheten för att förslaget ska gå igenom i t.ex. ett utskott. Ett förslag som inte har tagit 

hänsyn till tekniska svårigheter, som inte är i linje med byråkraters och beslutsfattares 

värderingar, och som dessutom inte ser ut att klara budgetkrav eller falla i god jord hos 

väljarna har låga chanser att överleva (Kingdon, 1995:132-138). Utöver detta bygger också ett

förslags överlevnadschanser på hur konsensus i en policygemenskap byggs upp, dvs. både hur

beslutsfattare kommer överens om vilka ämnen som är viktiga, men också vilka alternativ 

som ses som seriösa. Om en lösning och dess förespråkare, genom att ta hänsyn till t.ex. 

tekniska detaljer och rådande värderingar, lyckas övertyga tillräckligt många människor så 

byggs det upp ett policymomentum, tills dess att eventuella motkrafter får ge vika och 

förslaget vinner kraft som ett seriöst alternativ (Kingdon, 1995:139f).
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Zahariadis (2014:33) menar att det inte nödvändigtvis är så här förslag förändras och 

utvecklas. Beroende på hur policygemenskaper är uppbyggda och dess grad av integration, så 

påverkar detta hur idéer skapas, förändras och förökar sig. Ett mindre nätverk som bygger på 

samförstånd, som har högre administrativ kapacitet och som är mer exklusivt banar väg för 

andra lösningar än ett större och lösare nätverk med lägre kapacitet och större fokus på 

konkurrens.

5.1.3 Politikströmmen

Den tredje och sista typen av ström som Multiple Streams-teorin beskriver är 

politikströmmen, som även den består av en rad underkategorier eller element: stämningen i 

landet, lobbyorganisationer, samt omsättningen av beslutsfattare och tjänstepersoner. Den 

nationella stämningen ses delvis som de generella och gemensamma tankegångar som delas 

av många i befolkningen (Kingdon, 1995:146). Samtidigt är det inte säkert att vissa tankar 

måste spridas över en stor del av befolkningen för att påverka dagordningen, Kingdon menar 

att man också måste ta hänsyn till att tjänstepersoner och politiker själva skapar känslan av en 

särskild nationell stämning. En idé får fäste, en politiker tar upp ett ämne i ett tal och media 

börjar tala om det som något viktigt, vilket i sin tur påverkar väljarna och politiker. 

Uppfattningen bland allmänheten och politiker om den nationella stämningen är viktig för hur

policyfrågor prioriteras, hur stämningen upplevs av beslutsfattare och tjänstepersoner, samt 

uppfattningen att politiker är lyhörda för hur den nationella stämningen förändras, är i sig 

kanske mer intressant än vad folk faktiskt har för åsikter (Kingdon, 1995:149).  Det viktiga är 

inte huruvida uppfattningen om den nationella stämningen faktiskt har förändrats, utan hur 

stark människors upplevelse av opinionen är (Kingdon, 1995:147). När stämningen förändras 

– något som kan mätas genom exempelvis opinionsundersökningar – så kan politiker agera 

antingen genom att lägga förslag som är i linje med stämningen eller för att försöka dämpa 

tongångarna. 

Även de olika lobbyorganisationer och lobbyister som kan finnas i en stat – eller statsliknande

organisation som EU – påverkar politiken i den mån att beslutsfattare tenderar att se stöd eller

icke-stöd från en viss organisation som representativ för den grupp lobbyorganisationen 

företräder. De gånger flera grupper har motstridiga åsikter på ett område så väger politikerna 

hur starkt stöd eller motstånd det finns, vilket påverkar uppfattningen om förslagets 
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genomförbarhet. Även om uppfattningen hos politiker skulle vara att fler organisationer är 

mot ett förslag än för det, så kan förslaget fortfarande gå igenom, så länge en politiker anser 

att riskerna med projektet är värt det (Kingdon, 1995:150-152). 

Den tredje komponenten som utgör den politiska strömmen är omsättningen av 

tjänstepersoner och beslutsfattare som sker kontinuerligt, vid såväl allmänna val som 

tillsättandet av olika administrativa positioner, för att nämna några exempel. När gamla 

politiker och tjänstepersoner ersätts med nya så öppnar det också upp för förändringar i 

maktbalansen. Även dagordningen påverkas, då de nya personerna kanske har andra 

hjärtefrågor eller möjligen andra strategier att tillgå för att lösa ett och samma problem.  

Kombinationen av den nationella stämningen och omsättningen av beslutsfattare menar 

Kingdon (1995:164) ger en extremt stark agendasättande effekten. 

Genom att förespråkare för en idé förhandlar med andra konkurrerande departement, partier, 

länder m.fl. och bygger allianser så ökar chanserna i politikströmmen för att få igenom ett 

förslag. En grupp eller ett parti kan kanske tänka sig att stödja ett annat partis idé i utbyte mot 

att de i sin tur längre fram får stöd för sina förslag, medan andra grupper kan ha starka 

intressen av att åtminstone försöka ”putta” en idé i en riktning som är mer gynnsam för dem. I

takt med att konsensus byggs mellan olika grupper, så skapas också bilden av en rörelse, 

vilket öppnar upp för snabba förändringar av dagordningen (Kingdon, 1995:161-163). 

Alliansbyggandet mellan länder kan man se i hur Grekland övertygade flera medlemsländer 

om att ge Cypern en plats i den femte utvidgningen. 

5.1.4 Policyfönster

Ett policyfönster är det kritiska tillfälle då ett beslut kan tas, på grund av olika händelser i 

problem- eller politikströmmen. I ett policyfönster kan två eller tre strömmar kopplas samman

av en policyentreprenör, och beroende på hur kopplingen görs så påverkar det policyns utfall. 

I ett policyfönster kan målmedvetna aktörer ge uppmärksamhet åt frågor de tycker är särskilt 

viktiga eller få gehör för en särskild lösning som de lägger fram; framgången vilar på hur väl 

de olika strömmarna kopplas till varandra. 

Ett policyfönster kan antingen öppnas i problem- eller politikströmmen. I problemströmmen 

öppnas ett fönster när särskilt angelägna problem får uppmärksamhet, genom exempelvis en 
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flygplanskrasch eller någon annan stor händelse. Ett fönster som öppnas i politikströmmen 

gör det exempelvis på grund av valet av en ny regering eller en stor omsättning av 

tjänstepersoner inom en myndighet, vilket möjliggör förändringar (Kingdon,1995:168). Hur 

en lösning från policyströmmen kopplas till de andra strömmarna beror på vilket slags fönster 

som öppnas, ett ”problemfönster” kräver en lösning som är tätare knuten till problemet ifråga,

medan ett ”politikfönster” innebär att en ny politisk ledning (för att ta ett exempel) kan lägga 

fram en generell agenda som policyentreprenörer konvergerar med, med passande förslag 

(Kingdon, 1995:173f). I EU utgör exempelvis det roterande ordförandeskapet i Ministerrådet 

ett återkommande policyfönster i politikströmmen. 

Generellt sett varar policyfönster en relativt kort period, vilket kan bero på att intresset 

svalnar, att en lösning antingen inte hade förberetts innan fönstret öppnades eller att förslaget 

som lades fram misslyckades att gå igenom. När ett fönster väl stängs, så kan det ta lång tid 

innan det öppnar igen (Kingdon, 1995:169f). Utöver detta menar Dudley att policyfönster 

bidrar till att skapa spårbundna berättelser eller narrativ som mer långsiktigt påverkar 

händelseförloppet kring en fråga (Dudley, 2013). Det här kan t.ex. ske på så vis att ett förslag 

”spiller över”, antingen genom att ett förslag sätter ett föregångsexempel som alla 

efterkommande förslag måste förhålla sig till, eller genom att två problem läggs i samma 

kategori och därmed görs lämpliga för samma slags lösningar (Kingdon, 1995:191-193). 

5.1.5 Policyentreprenörer

Med policyentreprenör menas en individ, ett företag eller organisation som på olika sätt 

försöker uppmärksamma och trycka på för särskilda policyer. När ett policyfönster öppnas så 

försöker policyentreprenörer bygga koalitioner, använda sin makt, och manipulera oklara 

preferenser hos beslutsfattare för att få gehör för sina förslag. Entreprenörerna försöker 

påverka genom att koppla samman problem med lösningar eller påverka de olika elementen i 

politikströmmen. Chansen för att lyckas med ett försök att sätta agendan bygger på tre 

komponenter: dels så behöver entreprenörerna tillgång till politiker och beslutsfattare, sedan 

så krävs tillräckligt med tid, resurser och uthållighet för att effektivt lobba ett förslag 

(Kingdon, 1995:180f), samt en lyckad användning av olika strategier för att manipulera de 

olika strömmarna (Zahariadis, 2014:36).

Visserligen så lobbar och trycker entreprenörer på för sina favoritförslag, men de väntar också

på att ett tillfälle – policyfönster – ska öppna sig. Eftersom fönster kan öppna sig både 
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förutsägbart och oförutsägbart, så behöver förslagen som ska läggas fram vara förberedda och

policygemenskapen måste ha ”mjukats upp” genom att vänja den vid förslaget som ska läggas

fram och genom att entreprenören har riktat uppmärksamhet mot sin hjärtefråga . 

Entreprenörerna försöker dessutom att koppla eller haka på sina lösningar på diverse problem 

som dyker upp, även om de inte är ideala för förslaget ifråga (Kingdon, 1995:128-130). Det 

här kan man se när det gäller Cypern, där ett cypriotiskt medlemskap lades fram som en 

lösning på såväl ekonomiska som geopolitiska problem. 

5.2 Tillämpning av de teoretiska begreppen på EU

Traditionellt har MS (Multiple Streams ) använts för att undersöka politiken bakom och runt 

skapandet av inrikespolicyer, men i flera artiklar har ramverket utvecklats för att även passa 

policyanalyser på EU. Även om anpassningarna kan ha vissa brister, och det tycks som att det 

behövs mer forskning och revidering av teorin för bättre tillämpning på EU, så menar jag att 

det finns forskning som kan ge värdefull insikt i hur man kan börja en sådan tillämpning. 

I en artikel från 2013 (Ackrill, Kay, Zahariadis, 2013) utvecklas MS, dess strukturella element

och otydliga förhållanden i en EU-kontext. De otydliga förhållandena, som är bakgrunden till 

varför aktörer i policyprocesser agerar som de gör, menar de förstärks av hur politiken förs på 

flera nivåer (Ackrill et al., 2013:875). Policyentreprenörer menar de kan vara såväl 

medlemmar av Kommissionen (dvs. Europeiska Kommissionen), aktörer i medlemsstaterna, 

tätt knutna NGO:er (Non-Governmental Organisations), osv. I kontrast till politik på nationell 

nivå, så måste entreprenörer från olika medlemsländer på EU-nivå både ha stöd i det egna 

landet och hos mycket mer heterogena grupper på överstatlig nivå, jämfört med de mer 

homogena grupperna i det egna landet (Ackrill et al., 2013:874). Även om EU behandlar 

ämnen som berör såväl inhemska som internationella förhållanden, så är det mer sannolikt att 

ett problem som till sin natur är övernationellt berör fler medlemsstater och därmed hamnar 

högre upp på dagordningen (Princen, 2007:34-35). 

Inom Kommissionen kan det också uppstå otydliga förhållanden, då gränserna mellan olika 

policyområden kan vara svåra att dra. Sedelmeier (2005:402) menar att utvidgning av EU är 

ett sådant område, som inte bör ses som ett policyområde i traditionell mening utan mer som 

ett hopkok av olika ämnen. 
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En kritik mot MS, eller åtminstone tillämpningen av teorin, är att policyentreprenörer tycks 

kunna vara både i och utanför beslutsprocessen själva, vilket är en kontrast till hur Kingdon 

konceptualiserade entreprenörerna som personer utanför policygemenskapen. Ackrill et al. 

(2013:882) menar att inom policygemenskaper (t.ex. Europeiska Rådet) är det möjligt att en 

person som själv kommer ta beslut längre fram kan anta olika strategier, en alternativ tolkning

till Kingdon där strategierna utgör entreprenören och där en policyentreprenör inte ses som en

fast roll. Ackrill et al. beskriver två sådana entreprenöriella strategier: dels kan entreprenören 

sälja in en idé till en policygemenskap, och dels kan hen välja ett förslag från en rad alternativ

som har lagts fram om hen själv deltar i gemenskapen. Med en sådan definition menar Ackrill 

et al. (2013:882) att det kan finnas både de som agerar entreprenöriellt, och de som håller sig 

till sin institutionella roll, dvs. följer institutionens/gruppens redan utlagda mönster. För egen 

del lutar jag åt Ackrill et al., för att någon ska kunna vara en entreprenör så behöver det finnas

de som inte är det, dvs. ömsesidigt uteslutande kategorier. Dessutom är det i min mening svårt

att fastställa vem som faktiskt är utanför eller innanför en policygemenskap, vilket leder till 

att man får titta på individuella strategier och kvaliteter, istället för en diffus entreprenörsroll 

som kommer utifrån med idéer. 

Ett exempel på en policyentreprenör i EU, är Kommissionen. Hur Kommissionen har 

påverkat EU-policyer, för att ta ett exempel från forskningen, är förhållandet mellan EU och 

de s.k. ACP-länderna (African, Carribean, Pacific)(Krause, 2003). Genom att lägga ner tid 

och resurser på att påverka EU:s GUSP (Gemensamma Utrikes – och Säkerhetspolitiken) i en 

riktning som Kommissionen önskade, och med hjälp av att ett policyfönster öppnades (särskilt

folkmordet i Rwanda 1994), så lyckades Kommissionen förändra medlemsstaternas 

gemensamma hållning mot ACP-länderna (Krause, 2003:234). Dessutom tycks 

Kommissionens rykte och trovärdighet bland medlemsstaterna ha underlättat för den att agera 

policyentreprenör, ett element som man också kan se när det gäller Grekland. När Grekland 

kom att ses som mer trovärdig, efter en förtroendekris, så verkar det också som att chanserna 

att påverka EU:s policy mot Cypern ökade. 

En institution inom EU som jag i uppsatsen förstår som ett policyfönster i politikströmmen är 

det roterande ordförandeskapet i Ministerrådet i EU. Både Baun (2000:173) och O’Brennan 

(2006:59) menar att ordförandeskapet spelar stor roll för vilken plats olika frågor får på 

dagordningen. Landet som innehar ordförandeskapet har det i sex månader, under vilka 

medlemsstaten håller i Ministerrådets olika möten och håller i ett toppmöte i slutet av 
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ordförandeperioden (Baun, 2000:173). 

Värderingar i EU

Nugent (2004:3-8) menar att det finns grund att se utvidgningspolitiken ur ekonomiska och 

geopolitiska perspektiv, samtidigt som man inte ska glömma att det också finns en 

konstruktivistisk dimension där identitet och värderingar spelar roll. Visserligen finns det 

ekonomiska intressen i en utvidgad union och större inre marknad, och militära intressen i att 

förflytta EU:s yttre gränser, men idéer om liberalism, rättssäkerhet och marknadsekonomi är 

även de viktiga i förståelsen av varför EU:s medlemsländer och institutioner agerar som de 

gör. För att återkoppla till policyströmmen kan vi alltså här se vad MS skulle benämna som 

rådande värderingar inom en policygemenskap. Ett förslag som läggs fram i EU behöver 

förhålla sig till de här värderingarna för att behålla sin trovärdighet, och för att en 

policyentreprenör ska lyckas koppla andra strömmar till policyströmmen (i ett EU-

sammanhang) krävs en medvetenhet om EU:s identitet och dess grundläggande värderingar. 

6 Metod & Material

Hur går man då bäst tillväga för att genomföra en policyanalys av EU:s utvidgningspolicy?

Eftersom huvudfokuset och de centrala frågeställningarna i studien inte främst berör vem som

gjorde vad eller när något skedde (även om det också är viktigt), utan hur och varför saker 

blev som de blev, och eftersom studiens fokus är riktat mot skeenden i närtid som jag inte kan 

styra över (Yin, 2009:40), samt att jag är intresserad av ett specifikt fall så har jag valt att 

använda en fallstudiedesign. Då jag inte främst är intresserad av att testa Multiple Streams-

teorin, så passar en fallstudiedesign bättre än en mer komparativ design, eftersom jag kan 

tillvarata de särskilda egenskaperna som är specifika för just Cypern och policyprocesserna i 

EU gällande Cypern. Dessutom hoppas jag kunna bättre tillämpa och eventuellt utveckla MS-

teorins kausala mekanismer i ett EU-sammanhang, och mer specifikt en invecklad form av 

policy (utvidgningspolitiken), vilket förhoppningsvis kan visa vilka styrkor och svagheter 

teorin har när den appliceras på EU. 

Då syftet med uppsatsen är att kunna utveckla en något så när tillfredsställande förklaring av 

policyprocessen och för att tillvarata de intressanta och specifika egenskaperna hos just mitt 
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fall, så är fokus mer på att utveckla och testa en kausal mekanism eller förklaringsmodell, än 

att generalisera till så många fall som möjligt. Naturligtvis hade det varit intressant att se om 

de särskilda teoretiska tillämpningarna som jag har tagit upp i tidigare kapitel håller i andra 

fall på EU-nivå, men det är inte målet för just den här studien. 

Inom ramen för fallstudien kommer jag rymma både element från kvalitativ innehållsanalys 

och en bredare litteraturstudie, för att både kunna analysera EU genom de dokument som 

producerades under 90-talet och början av 2000-talet och för att sätta dokumenten i en politisk

kontext. Dessutom följer det av teorin, och det material från EU som finns (och inte finns) 

tillgängligt, att kunna se hur Grekland, Cypern och EU:s institutioner har agerat utifrån 

relativt oberoende observatörer. Jag är inte främst intresserade av dokumenten i sig, utan 

använder dessa som ett medel för att kunna genomföra min policyanalys. Tidigare forskare 

har inte sällan använt sig av intervjuer för att samla in relevant material för analys, en metod 

som har sina fördelar i och med att man som forskare i högre grad kan styra över vilket 

material man får tillgång till. I min uppsats kommer jag däremot inte använda mig av 

intervjuer, främst eftersom jag har begränsade resurser och begränsat med tid.

När det kommer till validiteten i uppsatsen, och mer specifikt begreppsvaliditet (dvs. hur mina

teoretiska begrepp operationaliseras i undersökningen), så har jag valt ett mer resonerande 

tillvägagångssätt för att minska risken för felanvändning. Ju mer abstrakt och längre bort från 

omedelbara operationaliseringar ett begrepp befinner sig, desto mer energi och tanke behöver 

man lägga ner på just det här momentet. En strategi, som ibland benämns som 

resonemangsvaliditet, handlar om att låta tidigare forskning guida hur man utformar sina 

operationella indikatorer (Esaiasson, et al. 2012:60f). I teoridelen av den här uppsatsen så 

började jag med att introducera Multiple Streams från Kingdons verk 1995, för att senare visa 

hur olika forskare har applicerat teorin och närliggande begrepp på europeiska unionen. Det 

gjorde jag dels för att ”ställa mig på” tidigare forskning och kunna lägga energi på den 

faktiska analysen av mitt material, men också för att författarna antingen har blivit 

publicerade av akademiska förlag eller blivit granskade i en peer-review-tidsskrift och därmed

kan de förhoppningsvis ge någon slags vägledning till vad som anses vara rimliga 

operationaliseringar. 

Min syn på MS-teorin och den praktiska användningen av denna ligger i linje med Zahariadis 

(2008:514) syn. Han menar att teorin inte enbart handlar om policyentreprenörer och 
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rationella aktörer, utan lika mycket om de olika strömmarna/ processerna och de policyfönster

som öppnas, och på grund av detta så är det viktigt att inte fastna vid en strikt aktörsanalys. 

De institutioner som öppnar policyfönster och som skapar förutsättningar och begränsningar 

för aktörerna är minst lika viktiga, exempelvis i form av kategorisering som Kingdon 

(2014:111f) tar upp och som Zahariadis benämner som ”framing”. Det handlar om hur 

institutioner ger ett ramverk, inom vilket en aktör kan röra sig och göra egna val, samtidigt 

som de valen i viss mån styrs av strukturella faktorer som aktören inte kan göra sig oberoende

av.

Materialet består till stor del av olika dokument från EU, särskilt från Kommissionen. Några 

exempel är Kommissionens yttrande från 1993, i vilket Cyperns möjligheter för medlemskap 

behandlas, samt Agenda 2000 från 1997 som handlar om framtida utmaningar för EU. Det 

som analyseras är uttalanden om hur man ser på Cypern, Kommissionens analyser av 

relationen mellan Cypern och EU, m.m.. För empirin har även sekundärkällor som behandlar 

intervjuer med nyckelpersoner och som beskriver Cyperns anslutning till unionen använts. 

Med hjälp av sekundärkällorna och min teori försöker jag bilda olika förklaringar till varför 

EU:s utvidgningspolicy kom att se ut som den gjorde, samt komplettera den bild som 

återfinns i primärmaterialet. De olika formuleringar som EU har skapat och de slutsatser EU 

har dragit sätter jag alltså i ett sammanhang, med målet att förklara vad de olika meningarna i 

dokumenten kan säga om förhållandet till Cypern.

De meningar som återfinns i t.ex. Ordförandeskapets slutsatser från Korfumötet 1994 tolkar 

jag som att de är tillräckligt kärnfulla och innehåller en kommunikativ ansats, så att det från 

de meningarna går att tolka texterna ur ett avsändarperspektiv (Bergström & Boréus, 

2012:32f). Med ett avsändarperspektiv menas den tolkningsstrategi som fokuserar på vad 

texten betydde för den eller de som skrev texten. Beroende på vilken språkhandling och i 

vilken genre som textens avsändare avsåg placera den så ges texten olika innebörd. I den här 

tolkningsstrategin så ges kontexten runt texten ett visst utrymme, som de ramar inom vilka en 

rimlig tolkning kan göras, utan att tolka in för mycket i materialet (Bergström & Boréus, 

2012:33).

Genom att använda både primärkällor och sekundärkällor samlar jag in ny data på området 

som kanske redan finns, men som inte finns i redan existerande litteratur angående Cypern 

och relationen till EU. Samtidigt som jag med hjälp av sekundärkällorna kan balansera upp en
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snedvridning av resultaten som textanalysen skulle kunna ge upphov till. Detta då jag tror en 

analys av primärkällor som enbart är skapade av EU-kommissionen och som dessutom är 

offentliga handlingar skrivna i olika syften kan riskera att inte ge en fullgod bild av hur 

policyprocesserna bakom utvidgningsprocessen sett ut. Dokumenten jag analyserar är 

dessutom skrivna av en part i förhandlingarna mellan EU och Cypern, och då de handlar om 

den senares inträde i unionen, så är det viktigt att komplettera och kritiskt granska den bild 

som ges i EU-dokumenten med annan litteratur. 

Insamlingen av materialet har delvis bestått av sökningar i EU:s dokumentdatabas EURLEX, 

där det finns många olika typer av dokument, ofta med fördelen att de är översatta till 

svenska. För att kunna avgöra vilka dokument som varit viktiga, eller upplevs som viktiga, 

har jag också tagit stöd av vetenskaplig litteratur, för att via t.ex. referenslistor hitta dokument 

och hjälpa till att skapa någon övergripande kronologi.

Ytterligare en sak som det är bra att vara medveten om är att nästan oavsett vilken terminologi

som används för att beskriva de olika politiska enheterna på Cypern är kontroversiell. När jag 

använder benämningarna Republiken Cypern (den grekcypriotiska sidan) och Turkiska 

Republiken Norra Cypern (turkcypriotiska sidan), så kan det hos vissa tolkas som ett 

ställningstagande och legitimerande av den turkiska ockupationen. Att jag trots detta använder

benämningarna beror dels på att den forskning som jag tagit del av använder de ovannämnda 

namnen på de två politiska enheterna, men också för att jag vill göra en tydlig uppdelning 

mellan den grekcypriotiska och turkcypriotiska sidan. Att enbart använda namnet Cypern för 

att beteckna hela ön skulle både vara förvirrande och potentiellt kontroversiellt, då Turkiet 

och turkcyprioterna menar att den grekcypriotiska regeringen inte företräder hela ön.

6.1 Avgränsning

Även inom ramen för en fallstudie är det viktigt att avgränsa sig, det finns många aktörer och 

processer som pågår samtidigt och processernas orsaker kan härledas långt tillbaka i tiden. En 

studie som skulle försöka ta upp alla nyanser och händelser hade helt enkelt blivit för lång. Då

jag är intresserad av relationen mellan Cypern och EU, och framför allt EU:s syn på Cypern 

och landets möjligheter till medlemskap i unionen, så kommer jag analysera Cyperns 

agerande och EU:s institutioner (främst Kommissionen och Ministerrådet). Dessutom 

kommer jag att analysera Grekland som en policyentreprenör som påverkat relationen mellan 

EU och Cypern. Tidsmässigt tar studien sin början runt 1988 (eventuellt lite tidigare), då 
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Greklands alternative utrikesminister försökte förmå den cypriotiska regeringen till att ansöka 

om medlemskap i EU (Tocci, 2004:122), till dess att förhandlingarna formellt avslutats och 

anslutningsfördraget har skrivits på i april 2003 (Nugent, 2004:279) och Cypern går med 

2004. Med tanke på teorins fokus på ”policyfönster”, så kommer även dessa ge upphov till en 

tidsmässig avgränsning, t.ex. kommer jag fokusera på ett toppmöte som ägde rum på Korfu 

1994, när Grekland innehade ordförandeskapet i Ministerrådet. 

Med tanke på att den norra delen av Cypern ockuperas av Turkiet, och att det finns 

medlemsländer i unionen som har och har haft intressen av närmre samarbete mellan Turkiet 

och EU, så skulle det mycket väl vara möjligt att inkludera Turkiet i analysen. Mycket av den 

litteratur jag har använt mig av har haft en turkisk dimension, och det är förståeligt. Inom 

ramen för den här uppsatsen kommer jag dock att tona ner de aspekterna av förhållandet 

mellan EU och Cypern, och istället framhäva Greklands roll.  Det är naturligtvis 

problematiskt att tona ner Turkiets roll, eftersom landet gång på gång antingen direkt eller via 

TRNC (Turkiska Republiken Norra Cypern) har påverkat förhållandet till EU. Samtidigt är 

jag dels, med stöd i min teori, intresserad av policyentreprenörer och de institutionella 

aspekterna av policyskapandet, och dels begränsad till ett visst antal sidor. Greklands roll vill 

jag hävda är både tillräckligt intressant och viktig för att berättiga fokuset för uppsatsen. 

Även Malta dyker upp i flera sammanhang tillsammans med Cypern, förmodligen för att de 

skickade in sina medlemskapsansökningar ungefär samtidigt, men också för att de befinner 

sig i ungefär samma geografiska område. Jag kommer inte heller ge Malta något större 

utrymme, men landet kommer finnas med i bakgrunden.

En aspekt av avgränsningen som har varit svår att undvika är skillnaden mellan inrikespolitik 

och utrikespolitik. När såväl Grekland som EU:s institutioner meddelar en ståndpunkt i en 

utrikespolitisk fråga, så ser jag det som att man dels vill påverka utåt, men ofta verkar det 

också finnas en idé om sammanhållning inom landet eller organisationen. De olika partierna i 

Grekland och de olika inrikespolitiska och interna sammansättningarna i EU:s medlemsstater 

och institutioner påverkar vilken utrikespolitik som ska föras, och hur synen på EU:s 

utvidgning förändras. Eftersom syftet med uppsatsen är att använda Multiple Streams för en 

policyanalys i en EU-kontext, så har jag försökt minimera referenser till inrikespolitiska 

förhållanden, även om detta inte heller är optimalt eftersom det finns risk för förenklingar. 
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7. Empiri och analys

Empirikapitlet inleds med en introduktion till det policyområde inom vilket studien rör sig, 

nämligen EU:s utvidgningspolitik. Modeller för hur man kan se på EU:s utvidgning 

presenteras, och läsaren får bekanta sig med vilken roll olika institutioner har och hur det i 

stora drag går till när ett nytt land ansluter sig till europeiska unionen. Delen efter EU-

introduktionen består av en kronologisk beskrivning av hur Cypern kom att gå med i unionen 

från det att Grekland började uppmuntra Cyperns regering att skicka in en medlemsansökan, 

till dess att landet 2004 anslöt sig till EU. I den kronologiska beskrivningen ingår min analys, 

där jag genom textanalys och relevanta teoretiska begrepp undersöker vilka beslut som EU 

tog, men framförallt hur Grekland la fram lösningar, påverkade problemformuleringar och 

påverkade politikströmmen för att få in Cypern i EU.

7.1 EU:s utvidgningspolitik

EU:s planer på att utöka och utvidga unionen till fler länder är inte en del av ett klassiskt 

policyområde, som jordbruks- eller sjukvårdspolitik. Den består av en rad olika frågor inom 

olika policyområden som dels behandlas på en övergripande ”makro-nivå”, där långsiktiga 

planer om förhållandet mellan EU och kandidatlandet ställs upp, och dels av verktyg på en 

”meso-nivå” där de övergripande målen ska verkställas i praktiken (Sedelmeier, 2005: 

402,405). Eftersom utvidgningspolitiken är en sammansättning av olika policyområden, så 

blir policyprocessen horisontell och kräver samarbete mellan olika institutioner, jämfört med 

en tydlig hierarki. För att använda MS-terminologi så ökar alltså de otydliga förhållandena 

som Kingdon och Zahariadis beskriver, vilket ger mer problematiska preferenser (folk vet inte

vad de vill), vilket gör att sannolikheten för att en policyentreprenör ska lyckas koppla de 

olika strömmarna och därmed påverka en policy ökar.

”Makro-politikerna” består i huvudsak av Kommissionen och medlemsländernas 

utrikesministrar, som till följd av att de befinner sig på en målsättande makro-nivå inte kan ta 

beslut i särskilda frågor, utan måste delegera befogenheten till andra institutioner. De som tar 

beslut på meso-nivån är folk i de olika underorganisationerna som utvidgningspolitiken består

av och som besitter teknisk kunskap om sina områden. Enligt Sedelmeier så var 

beslutsfattarna på meso-nivån i utvidgningen 2004 mer motståndskraftiga än makro-

politikerna mot krav från kandidatländerna, då de sistnämnda hade en starkare känsla av ett 

gemensamt syfte med utvidgningen (2005:405). Det innebär att politikerna på makro-nivån, 
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som till exempel politikerna på sammanträdet på Korfu 1994 och Helsingforsmötet 1999, 

lättare kunde manipuleras av en målmedveten policyentreprenör.

När ett land går med i EU går det i stora drag till så här: landet skickar in sin ansökan till 

ordföranden för Ministerrådet (Europeiska Unionens Råd) i EU, Kommissionen gör ett 

yttrande om landet och remitterar till Ministerrådet som tar beslut om landet ska ges status 

som kandidatland. Om varken Kommissionen eller Ministerrådet ser några problem så 

påbörjas anslutningsförhandlingar. Förhandlingarna består av en implementering av EU:s 

juridiska regelverk (som för enkelhetens skull delas upp i olika kapitel) – eller acquis 

communautaire – som kandidatlandet måste anpassa sig till. Under förhandlingarnas gång 

genomför Kommissionen s.k. screening för att övervaka hur landet anpassar sig till EU. När 

alla kapitel har avslutats och medlemsländerna och EU:s institutioner har gett sitt stöd kan 

landet i fråga gå med i unionen (Europeiska Kommissionen, 2017)(Sedelmeier, 2005:404). 

Utöver processen som har beskrivits ovan, så kan EU ställa olika krav på kandidatländerna för

att de ska få gå med i unionen. I början av den organisation som sedermera blev EU, så 

krävdes det bara att landet skulle vara ett europeiskt land, men sedan 1990-talet har fler 

villkor skapats. Dessa går under namnet ”Köpenhamnskriterierna”. Då kriterierna har sin 

grund i de värderingar som fastslås i artikel 2 FEU (Fördraget om Europeiska unionen), så 

tolkar jag villkoren som en förlängning av de värderingar som råder (eller de värderingar som 

unionen vill ska råda) inom EU, dvs. den policygemenskap jag analyserar. 

Köpenhamnskriterierna är uppdelade i tre huvudsakliga delar (Smith, 2005:276):

• "a functioning market economy with the capacity to cope with competitive 

pressures and market forces within the EU"

• "stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, 

and respect for and protection of minoritities; and

• "the ability to take on the obligations of EU membership including adherencce to 

the aims of economic and political union (the acquis communautaire)."

Utöver de här villkoren krävs det att staten som ansöker om anslutning och formellt 

kandidatskap är ett europeiskt land och – efter Helsingforsmötet 1999 –  även att staten 

främjar "god grannsämja" (Smith, 2005:276) (EU:Artikel 8(1) 2012/C 326/01 ). God 
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grannsämja bör förstås både som en vilja att förhandla med angränsande länder, men också att

lösa territoriella konflikter och frågor om gränsdragningar på ett fredligt sätt (Smith, 

2003:118). 

7.2 Vägen mot EU 1988-2004

Grekland går med i EU och Cypern ansöker om medlemskap

Efter den grekiska militärjuntans fall 1974, så ansökte det återdemokratiserade Grekland 

under Konstantinos Karamanlis konservativa regering fort om anslutning till EU (dåvarande 

EG), något som trots en negativ inställning hos kommissionen gick igenom 1981. Då hade 

grekerna hunnit få en ny premiärminister och regering som var motståndare mot ett grekiskt 

EU-medlemskap eller åtminstone mycket starkt kritisk mot ett sådant (Tocci, 2004:121). 

Efterhand som regeringen insåg de ekonomiska och politiska fördelar som EU förde med sig, 

så började den grekiska inställningen mot gemenskapen tinas upp för att bli mer positiv och 

uppskattande. Detta ledde i förlängningen till att Greklands alternative utrikesminister Yannis 

Kranidiotis, som själv kom från Cypern, under Greklands ordförandeskap i Ministerrådet 

1988 började försöka påverka den grekcypriotiska regeringen för att få dem att skicka in en 

ansökan till EU om medlemskap för ön (Tocci, 2004:121-123). Karatas (2011:19f) menar att 

ansökan var ett sätt för Grekland att internationalisera konflikten, att ett EU-medlemskap i 

varje fall skulle hjälpa till att få frågan på dagordningen, ifall en politisk lösning (som var 

gynnsam för grekcyprioterna) inte kom till stånd. 

Den 4 juli 1990 skickar Republiken Cypern in en medlemskapsansökan till EU å hela öns 

vägnar, vilket ger starka reaktioner från den andra politiska enheten på ön: TRNC (Tocci, 

2004:66). Fjorton års förhandlingar och politiskt spel om vilket förhållande Cypern ska ha 

med EU tar med andra ord sin start.

The Challenge of Enlargement 1992

Två år efter att Cypern har skickat in sin ansökan utkommer ett dokument skrivet av 

Europeiska Kommissionen. Dokumentet handlar om vilka utmaningar EU möter i och med 

kommande utvidgningar. Det här är ett av de första officiella dokumenten som ges ut av EU 

där Cypern nämns, efter att landet har skickat in sin medlemskapsansökan. I dokumentet 

skriver Kommissionen att det inte går att bortse från kopplingen mellan Cyperns anslutning 

24



till EU och den politiska delningen av ön i två enheter, mellan vilka enheter det inte sker 

någon förflyttning av varor, personer eller tjänster (Europeiska Kommissionen, 1992:17). 

Användandet av frasen ”förflyttning av varor, personer eller tjänster” är intressant här, särskilt

som en s.k. ”symbol”, dvs. en fast referenspunkt till vilken en särskild betydelse knyts och 

som ger innebörd åt en problemformulering. Genom att använda just den här frasen bygger 

Kommissionen upp en bild av vilket slags problem ”Cypernfrågan” är, en fras som sätter 

fokus på de ekonomiska aspekterna av ett cypriotiskt medlemskap.

Kommissionen skriver vidare att Gemenskapen (dvs. EG, EU:s föregångare) måste fortsätta 

att uppmuntra till en lösning, särskilt genom de resolutioner som läggs fram av FN och FN:s 

generalsekreterare (Europeiska Kommissionen, 1992:17). Det intressanta är att 

Kommissionen skriver att det inte verkar som att Cypern (eller Malta) kommer ha några 

oöverstigliga problem med att anta Gemenskapens (unionens) acquis (juridiska regelverk). 

Däremot verkar Kommissionen tycka att det är problematiskt att de är små länder, och att 

”frågan om deras deltagande i Gemenskapens institutioner kommer att behöva lösas på ett 

lämpligt vis i anslutningsförhandlingar”(Europeiska Kommissionen, 1992:18, min 

översättning). 

I det här dokumentet återfinns alltså flera olika formuleringar, som är intressanta för att förstå 

konstruktionen av ”Cypernproblemet”. Ett teoretiskt begrepp som gör sig påmind är det 

Kingdon beskriver som kategorisering, som innebär att den kategori som ett problem placeras 

i påverkar vad som ses som en lösning på just det problemet. Dels skriver kommissionen att 

det inte går att bortse från kopplingen mellan en politisk lösning av konflikten på ön och 

Cyperns anslutning till EU, men nämner också förflyttningen av varor, personer och tjänster. 

Å ena sidan ett politiskt problem, men också ett ekonomiskt dito. Att bara nämna den politiska

och territoriella delningen av ön hade kunnat räcka, men den ekonomiska dimensionen fick 

även den komma med. Intressant nog skriver Kommissionen att Cyperns integration in i 

Gemenskapens system ”inte kommer att utgöra ett oöverstigligt hinder av ekonomisk 

karaktär” (Europeiska Kommissionen, 1992:13). 

Det förslag Kommissionen lägger fram i dokumentet på vilket förhållande EU ska ha med 

Cypern handlar framförallt om ett ekonomiskt förhållande. Frågan om den politiska delningen

mellan nord och syd ska skötas genom FN:s och dess generalsekreterares resolutioner 

(Europeiska Kommissionen, 1992:17). Ser man tillbaka på kravet om god grannsämja, som 
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vid den här tidpunkten inte var ett formellt krav på kandidatländer, och de värderingar som 

EU vill stå upp för, så är det förståeligt att Kommissionen försöker hålla sig undan själva 

konflikten och fokusera på ekonomisk integration. För att koppla till ytterligare ett teoretiskt 

begrepp, så kan man säga att Kommissionens agerande här inte är typiskt för en 

policyentreprenör, utan mer ligger i linje med vad man kan förvänta sig från en aktör som 

håller sig till sin institutionella roll.

Opinion on Cyprus   1993

1993 publicerar Kommissionen sitt officiella yttrande om Cyperns möjligheter för framtida 

medlemskap, ett dokument som enligt EU:s utvidgningsprocedur ska hjälpa Ministerrådet ta 

själva beslutet om Cypern. I slutsatserna till det här yttrandet skriver Kommissionen att 

Cypern utan tvivel är en del av en europeisk identitet och att värderingarna som dess 

medborgare har är av europeisk karaktär (Europeiska Kommissionen, 1993:17), till skillnad 

mot The Challenge of Enlargement där öns identitet och plats inom Europa inte nämndes. 

Anledningen Kommissionens formulering i sitt yttrande 1993 var förmodligen det krav i 

artikel 237 i Romfördraget (1957) som ställs på kandidatländer: ”Any European state may 

apply to become a member of the Community”.

 Vidare tar Kommissionen upp frågan om en politisk lösning på konflikten, vilken man menar 

dels skulle öppna vägen för starkare mänskliga rättigheter och dessutom bidra till att knyta ön 

närmre Europa. Utöver detta tror Kommissionen att Cyperns anslutning skulle öka såväl 

säkerheten, som välmåendet och att anslutningen skulle hjälpa öns minoriteter att komma 

närmare varandra. Kommissionen skriver också att man vill visa att Cypern är behörig till 

medlemskap i EU och att man är redo att starta anslutningsprocessen så snart en lösning på 

konflikten är mer säker (Europeiska Kommissionen, 1993:17). Kommissionen skriver att även

om en lösning på konflikten skulle misslyckas, så ska man ta hänsyn till de olika parternas 

förhandlingspositioner och ta upp frågan igen 1995. 

Ett genomgående tema i yttrandets slutsatser är frågan om en politisk lösning på konflikten. 

Om det så handlar om ekonomi, medborgerliga friheter eller mänskliga rättigheter så kopplas 

de till en lösning på konflikten på olika sätt. Det verkar som att Kommissionen försöker sälja 

in att det visserligen finns en möjlighet för Cypern att gå med i unionen utan att hela ön går 

med, men att det i princip är ett villkor för medlemskap och att det skulle underlätta alla 

aspekter av ett sådant. 
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Korfu   1994

Under 1994 års grekiska ordförandeskap, så övertalar Grekland Europeiska Rådet under en 

sammankomst på Korfu att inkludera Cypern och Malta i nästa utvidgning. De villkor som 

tidigare har funnits mot Cypern gällande kopplingen mellan en politisk lösning på konflikten 

och medlemskap återfinns även i Korfu-mötets sammanfattande dokument. Däremot görs 

kopplingen mellan en politisk lösning på Cypern och medlemskap i EU med en positivare ton.

I paragraferna i ”Presidency Conclusions” (Europeiska Kommissionen, 1994:13), kan man 

läsa följande rader: 

”The European Council welcomes the significant progress made regarding the 

application by Cyprus [...] for accession to the European Union and considers that an 

essential stage in the preparation process could be regarded as completed.” 

Dessutom så finner man följande formulering ett par stycken ner: ”The European Council 

notes that, under these conditions, the next phase of enlargement of the Union will involve 

Cyprus [...]” (Europeiska Kommissionen, 1994:13). Dels har alltså Grekland – med kraft av 

att inneha ordförandeskapet i Ministerrådet – lyckats luckra upp villkoret om en lösning på 

konflikten, men framförallt fått till en formulering om att Cypern kommer ingå i nästa 

utvidgning av unionen. Att Grekland lyckades förändra EU:s ståndpunkt till ett cypriotisk 

medlemskap – i form av officiella formuleringar som andra institutioner måste förhålla sig till

– beror delvis på att ordförandeskapet i Ministerrådet skapar ett återkommande policyfönster i

politikströmmen, inom vilket policyförändringar är möjliga. Den omsättning av politiker och 

tjänstepersoner som ordförandeskapets roterande natur utgör, öppnar för ständiga förändringar

eftersom varje land har sina hjärtefrågor och lägger energi på att få upp dessa på 

dagordningen. Inte heller ska man glömma att Grekland var det enda land som under sitt 

ordförandeskap i Ministerrådet faktiskt tog upp Cypernfrågan (Tocci, 2004:134), vilket bidrog

till att de i högre grad kunde styra policyn.

Dessutom, i linje med hur Dudley (2013) konceptualiserar policyfönster, så lyckades 

Grekland skapa – eller åtminstone konvergera med – ett spårbundet narrativ genom att få till 

en formulering om att Cypern (och Malta) ska ingå i nästkommande utvidgning av unionen. 

Genom att använda Malta, som likt Cypern också ligger i Medelhavsområdet, men till 

skillnad från Cypern saknar en territoriell konflikt, kunde Grekland mjuka upp de andra 
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medlemsstaterna och förbereda dem för framtida förslag. Huruvida det här var ett medvetet 

drag från Greklands sida eller ej är svårt att svara på, men det verkar som att Grekland med 

start 1994 började vänja resten av medlemsländerna vid tanken på ett cypriotiskt medlemskap.

Inte minst var beslutet 1994 (och beslutet 1995, som vi snart kommer till) det som Kingdon 

beskriver som en föregångare eller en princip, en händelse där en policyentreprenör lyckades 

”få in foten” och påverka framtida policyutveckling. 

1994-1999: Kraven på Cypern lättar

År 1994 och 1996 kom två rättsfall som bidrog till EU:s ståndpunkt i Cypernfrågan, dels 

Loizidou-fallet (1996) gällande konfiskerade egendomar på norra Cypern (Tocci, 2004:70), 

och dels Anastasiou-fallet (1994) (Tocci,2004:71) som resulterade i ett de facto EU-embargo 

mot TRNC. Loizidou-fallet gällde en händelse där Titina Loizidou förhindrades av Turkiet 

från att passera den s.k. ”gröna linjen” (FN:s buffertzon mellan nord- och sydsidan) på ön och

därmed förvägrats tillgång till sin egendom. Europadomstolen avvisade först fallet, för att 

sedan ta upp det efter att Loizidou år 1996 fick stöd av RC:s regering. År 1998 beslutade 

domstolen om en kompensation på 800 000 € för Loizidou, som skulle betalas av Turkiet för 

att ha brutit mot Europakonventionen (Tocci, 2004:70). Fallet bidrog till att visa Turkiet som 

ett land som bryter mot folkrätten, en värdegrund som EU i mångt och mycket vilar på och 

som dessutom är inskrivet i FEU. En viktig detalj i Loizidou-fallet var att det just var 

Europadomstolen, och inte EU-domstolen, som tog upp ärendet. Det medförde att EU kunde 

referera till en organisation som inte nödvändigtvis sågs som en part i relationen mellan 

Cypern och EU. 

För att dra en parallell till policyströmmen, så ser vi hur Republiken Cypern och Grekland, 

genom att sätta fokus på hur Turkiet inte vilar på samma värderingar som EU också lyfter sig 

själva och ambitionen om ett medlemskap. Hur aktörer agerar i politiken och påverkar olika 

frågors plats på dagordning handlar inte bara om att få upp sina egna frågor högt upp på 

dagordningen, utan kan också kretsa kring hur ”motståndarens” frågor ska placeras långt ner. 

RC lyckades vinkla problemet och frågan, så att den grekcypriotiska sidan sågs som laglydiga

och offer för ockupationen, vilket stärkte grekcyprioternas trovärdighet. I likhet med det fall 

som diskuterades i teorikapitlets sista del (Kommissionen, GUSP och ACP-länderna), så 

verkar det som att en policyentreprenörs trovärdighet ökar chansen för att konsensus byggs 

upp i policyströmmen.  
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1995 fattade Rådet för allmänna frågor (ett råd inom Ministerrådet) ett beslut om att starta 

anslutningsförhandlingar med Cypern sex månader efter 1996 års europeiska 

regeringskonferens. Detta skedde efter att Grekland delvis bytte taktik, från att bara försöka 

blockera såväl en fördjupad relation mellan Turkiet och EU, som utvidgningen 1995 med de 

tidigare EFTA-länderna Sverige, Finland och Österrike (Tocci, 2004:125), till att villkora en 

sådan relation med ett fortskridande av Cyperns anslutningsprocess (Tocci, 2004:68f). Den 

linje som Kommissionen i sitt yttrande 1993 gjort klart, att ett cypriotiskt medlemskap i 

princip krävde en politisk lösning, och som Grekland förändrade i och med formuleringarna 

från Korfusammanträdet, såg alltså ut att fortsätta i en för Grekland och Cypern gynnsam 

riktning.

Om Kommissionen 1993 varit försiktig med att öppna dörren för ett EU-medlemskap för 

Cypern, så började de under andra halvan av 90-talet mer och mer visa på en möjlighet för en 

alternativ lösning på frågan, en som inte nödvändigtvis skulle inkludera både den grek- och 

turkcypriotiska sidan. Ett belägg för en sådan utveckling står att finna i det dokument som 

Kommissionen 1997 publicerade, med namnet Agenda 2000: En förstärkt och utvidgad union.

I dokumentet ges Cypern ett helt eget kapitel, vilket säger något om vikten av frågan, eller 

åtminstone att Kommissionen gav frågan något slags symbolvärde. I texten beskrivs hur det 

finns utsikter för en möjlig politisk lösning, men att de försök som gjorts inte varit särskilt 

framgångsrika. Dessutom skriver Kommissionen (1997:62) att: 

          ”Unionen är fast besluten att utöva ett positivt inflytande för att nå en rättvis och 

bestående uppgörelse i enlighet med FN-resolutionerna i ärendet. Oförändrade 

förhållanden, i strid med internationell rätt, skulle hota stabiliteten på ön och i 

regionen och även få konsekvenser för säkerheten i Europa som helhet.”

I citatet återfinns både den folkrättsliga dimensionen, som hänvisar till internationella 

organisationer och mänskliga rättigheter, men även en mer geopolitiskt medveten dimension. 

De oförändrade förhållandena som det refereras till verkar vara tillräckligt pressande för att 

ompröva det villkor som i Kommissionens yttrande 1993 genomsyrade förhållandet mellan 

EU och Cypern, inte genom att ta bort det helt och hållet, utan genom att lätta på kravet om en

politisk lösning. Samtidigt ska vi komma ihåg att Agenda 2000 skrivs efter det beslut som 

togs av Rådet för allmänna frågor 1995, om att påbörja anslutningsförhandlingar med Cypern.

Grekland förklarade sig redo att tillåta en tullunion mellan Turkiet och EU, om Rådet gick 
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med på att sätta ett konkret datum då förhandlingar med Cypern kunde påbörjas (Tocci, 

2004:124). Nu fanns det alltså både beslutet från Korfu 1994, att Cypern ska ingå i EU:s 

nästkommande utvidgning och utöver detta även ett beslut om att starta 

anslutningsförhandlingar, på vilka man hade lyckats fastställa ett konkret datum.

Trots beslutet 1995 om att börja anslutningsförhandlingar med Cypern, så dröjde det till 1998 

innan Cypern tillsammans med en rad länder i Östeuropa på riktigt började förhandla med EU

(Baun, 2000:110). En anledning till att anslutningsförhandlingarna sköts upp, åtminstone 

under 1998, var att Frankrikes dåvarande regering reserverade sig mot att öppna förhandlingar

med Cypern på grund av öns uppdelning i två politiska enheter (Baun, 2000:110). Grekland 

hotade då med att blockera även de andra ländernas förhandlingar, vilket fick Frankrike att ge 

vika, dock med reservationen att det för en delad ö inte blir tal om något automatiskt 

medlemskap, en reservation som upprepade sig under Helsingforssammanträdet 1999.

Helsingfors 1999 fram till anslutningen 2004

Under Europeiska Rådets sammanträde i Helsingfors 1999 så togs beslutet att en politisk 

lösning på Cypernfrågan varken skulle vara ett villkor för anslutningsförhandlingar (som i 

praktiken var fallet fram till 1998) eller ett villkor för ett cypriotiskt medlemskap (Tocci, 

2004:78). Inom EU fanns det vid tiden för Helsingforsmötet ett allt starkare stöd för en 

förändrad och stärkt relation till Turkiet, som hade sin grund i Turkiets potential som en 

regionalmakt och stabiliserande kraft, särskilt i ljuset av konfliktutvecklingen i Kosovo (Baun,

2000:131). 

I samma anda som Grekland tidigare kopplat en utveckling av relationen mellan EU och 

Turkiet till Cypernfrågan, så gav Grekland i Helsingfors klartecken till att godkänna Turkiet 

som ett kandidatland till EU på två villkor. Dels ville man att Turkiet skulle gå med på 

internationell medling i en territoriell konflikt mellan de båda länder i Egeiska havet, men 

framförallt ville Grekland att EU skulle gå med på ett cypriotiskt medlemskap, även i det fall 

att konflikten på ön inte skulle gå att lösa innan anslutningsförhandlingarna avslutats (Baun, 

2000:131f). Som har tagits upp tidigare, så är ”god grannsämja” numera ett villkor för att ett 

land ska få gå med i EU, och dessutom finns det skäl att se de villkor som EU ställer på 

kandidatländer som de ”rådande värderingar” inom en policygemenskap Kingdon beskrev. Att

Grekland kan driva igenom kraven som nämnts ovan kan delvis förklaras med att landet 

presenterar ett förslag som är i linje med dessa värderingar. 
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Dessutom uppfyllde Greklands policy om ett cypriotiskt medlemskap det som i 

policyströmmen beskrivs som tekniska svårigheter, dvs. möjligheterna att implementera 

förslaget i praktiken, åtminstone så länge Cypern kategoriserades som ett ekonomiskt 

och/eller geopolitiskt problem. Ekonomin på Cypern beskrevs av Kommissionen i positiva 

ordalag (Europeiska Kommissionen, 1993:14), och som ett geopolitiskt problem tycks det 

som att EU hellre ville ha koll på konflikten så den inte eskalerade, genom att tillåta ett 

cypriotiskt medlemskap.

Förhandlingarna mellan medlemsstaterna i Helsingfors mynnade i slutändan ut i en 

formulering som på svenska lyder så här (Europaparlamentet,1999:9b): 

”Europeiska rådet understryker att en politisk lösning underlättar Cyperns 

anslutning till Europeiska unionen. Om ingen lösning har uppnåtts vid slutet av 

anslutningsförhandlingarna kommer rådets beslut om anslutning att fattas utan 

att ovanstående utgör något villkor. Härvid kommer rådet att beakta alla 

relevanta faktorer.”

Det här var alltså första gången som en politisk lösning inte var ett villkor för Cyperns 

anslutning till unionen. Från de tidiga formuleringarna 1992 och 1993, i vilka Cyperns 

prekära situation upprepades gång på gång, via Korfumötet 1994 och fram till Helsingfors 

1999 hade alltså mycket hunnit hända. En politisk lösning som villkor för såväl 

anslutningsförhandlingar, som själva anslutningen såg alltså ut att vara borta. Inte bara 

implicit, utan nu även explicit. För att vara på den säkra sidan så meddelade Grekland i 

efterdyningarna av Helsingforsmötet att man inte skulle ratificera en utvidgning i vilken 

Cypern inte var med, något som från EU-håll möttes med försäkringar om att Cypern 

oundvikligen skulle ansluta till unionen 2004 (Tocci, 2004:79).

På Europeiska Rådets möte i Köpenhamn 2002 bjöds Cypern in att ansluta sig till EU, året 

därefter skrev Cypern och nio andra länder under anslutningsfördraget i Aten eftersom 

Grekland hade ordförandeskapet vid tidpunkten och i maj 2004 gick alla tio länderna till slut 

med i EU som fullvärdiga medlemmar (Tocci, 2004:183f).
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Greklands möjligheter att agera entreprenöriellt

Den roll som policyentreprenör som Grekland fick, eller tog, beror på en mängd olika 

faktorer. En anledning är den benägenhet hos Kommissionen – och andra delar av EU – av att 

hänvisa till externa internationella organisationer. Detta i kombination med det ointresse och 

ovilja som Tocci (2004:134) visar att alla medlemsländer utom Grekland haft mot Cypern 

under sina ordförandeskap, har hållit Cypernfrågan långt ner på dagordningen. En 

delförklaring till ointresset kan vara den aspekt av problemströmmen som Zahariadis 

(2014:32f) benämner som problembelastning, dvs. hur fler problem/frågor på dagordningen 

påverkar problemens prioritering. 

Min tolkning är att Cypernfrågan prioriterades ned delvis i och med att fler och fler av de 

forna kommunistiska länderna i Östeuropa under 90-talet ansökte om EU-medlemskap och 

började skapa olika avtal och samarbeten med Västeuropa (Nugent,2004:41f). Dels så var det 

fler länder än vid någon tidigare utvidgning som EU skulle integrera, men framförallt utgjorde

inte konflikten på Cypern någon omedelbar risk för unionen (Tocci:2004,134), vilket gjorde 

att det fick en låg plats på dagordningen. Karatas (2011:24f) menar att det fanns en rädsla för 

att väcka latenta konflikter till liv efter kalla krigets slut. Genom att ta med Cypern i EU fanns

det visserligen hopp om att kunna få till stånd en permanent politisk lösning, men det fanns 

också en rädsla för att sätta en sten i rullning som sedan inte skulle kunna stoppas. 

Den låga platsen på dagordningen i kombination med tendensen för organisationer att 

centralisera svåra beslut, för att inte nämna den oreda och de otydliga förhållanden som 

länderna i Östeuropa gav upphov till i EU i och med deras anslutningsprocesser, gav utrymme

åt Grekland att lättare manipulera utvidgningen. Både 1996 och 2001, när Grekland hotade 

om att lägga veto på hela östutvidgningen (Nugent, 2006:42)(Tocci,2004:97), så var det 

lättare att gå med på kraven om att inkludera Cypern än att skrota hela utvidgningen. 

Greklands roll som policyentreprenör bör också förstås i sina misslyckade utrikespolitiska 

försök. Efter att ha försökt blockera finansiella medel till Turkiet på flera miljoner euro, och 

efter Greklands kortvariga och ineffektiva embargo mot Makedonien 1994 (Tocci, 2004:123), 

som drog på sig andra medlemsstaters ilska då detta gick mot den rådande EU-linjen, så 

justerade Grekland sin utrikespolitik. Som en relativt liten medlemsstat och dessutom 

isolerade från de andra medlemsstaterna på grund av sin hårda utrikespolitik var det svårt för 

Grekland att påverka EU:s ståndpunkt i Cypernfrågan. En mindre medlemsstat har mer 
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begränsade resurser och mindre personal som kan dediceras till olika utrikespolitiska frågor, 

samtidigt som trovärdighet är viktigt för att bygga allianser. Här ser vi alltså två komponenter 

som är viktiga för en policyentreprenörs möjligheter att lyckas påverka politiken, dels 

byggandet av allianser med hjälp av trovärdighet och dels resursanvändning. 

Grekland kände vid flera tillfällen, exempelvis i Helsingfors, av vad Kingdon benämner som 

en ”bandvagn” av växande samförstånd (Kingdon, 2014:140) kring relationen till Turkiet 

bland de andra medlemsländerna. Med en bandvagn menar Kingdon en situation där man i en 

policygemenskap bygger upp konsensus om vilka alternativ och förslag som är rimliga, en 

process som efter tillräckligt lång tid inte går att stoppa, medlemmarna i policygemenskapen 

kan dock försöka styra bandvagnen åt ett mer fördelaktigt håll. I linje med detta valde 

Grekland att istället för att bara försöka hindra en utökad relation med Turkiet, så kunde de 

försöka styra utvecklingen åt ett för Grekland mer fördelaktigt håll (Tocci, 2004:124). 

Genom att inte enbart fokusera på Cypern, utan också på att inkludera Malta i den femte 

utvidgningen, samt genom att argumentera för att EU inte bara behövde bättre relationer med 

Östeuropa, utan också södra Europa, så lyckades Grekland vinna stöd för sin utrikespolitiska 

ståndpunkt. Spanien, Italien, Frankrike och Storbritannien är exempel på medlemsstater som 

så småningom kom att stödja den grekiska linjen (Tocci, 2004:134). Men Grekland byggde 

också upp konsensus i EU genom att helt enkelt tvinga fram alternativa lösningar på 

Cypernfrågan. När landet gång på gång hotade om att lägga veto på utvidgningen och hotade 

att påverka relationen till Turkiet negativt, så krävdes en omarbetning av de lösningar som 

Kommissionen, Europeiska Rådet och Europeiska Unionens Råd (Ministerrådet) la fram. Från

1992 och 1993 års dokument från Kommissionen, fram till 1999, så ser vi en gradvis 

förändring av hur villkoret om en politisk lösning på Cypern formuleras i EU-dokument, i 

linje med hur Multiple Streams förutspår att förslag läggs fram och omarbetas i 

policyströmmen. 

8. Slutdiskussion

I uppsatsen har jag gått igenom de omständigheter som fanns kring olika beslut och 

ståndpunkter från europeiska unionens sida gällande relationen till Cypern. Genom att 

redogöra för olika dokument, toppmöten och centrala händelser så har jag både analyserat hur 
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"Cypernproblemet" har konstruerats och hur olika aktörer i varierande grad har påverkat 

policybeslut. Centralt för uppsatsen har varit Greklands roll som policyentreprenör, vilket har 

medfört en genomgång av hur Grekland har påverkat Republiken Cyperns regerings agerande,

hur Grekland har påverkat problemformuleringar och vilka lösningar som har presenterats av 

Grekland. 

I vilken grad kan då Greklands agerande sägas ha påverkat europeiska unionens policy 

gentemot Cypern?

Som jag ser det har Greklands handlande framförallt karaktäriserats av en ihärdighet och vilja 

att ompröva sina strategier när det kommer till hur landet och regeringen har påverkat andra 

medlemsländer och EU:s institutioner. Grekland hade redan på 1980-talet en ambition att 

Cypern skulle gå med i EU, men det var först 1994 i och med det grekiska ordförandeskapet i 

Ministerrådet som utsikterna för Cypern började ljusna. 1992 och 1993 gav Kommissionen ut 

två dokument som i hög grad fokuserade på konflikten med Turkiet, medan Grekland året 

därpå på Korfu lyckades få till en formulering om att Cypern (och Malta) skulle ingå i EU:s 

nästkommande utvidgning. Det här var en händelse som bestämde ramarna för hur man inom 

EU talade om Cypern, oavsett vad som skulle hända sedan så skulle man någonstans vara 

tvungen att förhålla sig till beslutet på Korfu. 

När det kommer till hur Grekland la fram alternativ och lösningar till de problem som uppstod

inom EU, så går det att se hur landet har en tydlig målsättning och ett förslag som läggs fram 

gång på gång. Det förslag som läggs fram är helt enkelt att Cypern bör bli medlem i EU, ett 

förslag som anpassas efter vilka frågor som står på dagordningen. När Kommissionen belyser 

Cypernfrågan ur ett ekonomiskt perspektiv, och hänvisar till andra internationella organ och 

på så vis för in ett folkrättsligt perspektiv, då presenteras också ett cypriotiskt medlemskap 

som ett svar eller lösning på just de problem man inom EU oroar sig över. Det här gör inte 

bara Grekland i rollen som policyentreprenör, utan även den cypriotiska regeringen, vilket vi 

kan se i de rättsfall som under mitten av 90-talet dyker upp. Genom dessa fall förflyttas 

strålkastarljuset mot Turkiet, som får ta skulden för att i princip ingen förflyttning av varor, 

personer och tjänster äger rum mellan södra och norra Cypern. När krigen på Balkan satte 

geopolitiken på dagordningen så presenterades ett cypriotiskt medlemskap som en lösning 
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även på ett sådant problem, samtidigt som de rådande värderingarna inom EU ledde fram till 

slutsatsen att det är bättre att på fredlig väg försöka lösa konflikten än att den eskalerar 

utanför EU:s kontroll.

Den utveckling som Grekland gjorde från en tuff och isolerad utrikespolitik mot såväl Turkiet 

som Makedonien, till en mer tillmötesgående och alliansbyggande sådan, öppnade politiska 

möjligheter. När osäkerhet uppstod kring huruvida Cypern skulle kunna starta 

anslutningsförhandlingar eller om ett medlemskap var aktuellt, så hotade Grekland visserligen

om att använda sitt veto, men de erbjöd sig också att gå med på vissa eftergifter i relationen 

med Turkiet. Här ser vi alltså hur det institutionella sammanhanget ger aktörer ramar inom 

vilka de kan agera. Om EU:s röstningsregler inte hade inneburit en möjlighet att hota om veto,

så är frågan om Grekland hade påverkat EU i samma utsträckning som de gjorde gällande 

Cypern. 

Allt som allt verkar det som att Grekland har spelat en stor roll i hur EU:s policy mot Cypern 

har utformats. Med det sagt är det viktigt att framhålla att uppsatsens syfte var att just 

undersöka Greklands agerande och i vilken grad landet påverkade EU i frågan. Det här 

fokuset, i kombination med en förhållandevis stor del teori gör att det finns en risk i att dra 

alltför stora slutsatser av materialet. Det finns helt enkelt en risk att jag har funnit material 

som har bekräftat min hypotes, och att det i det teoretiska ramverket funnits element som kan 

ha påverkat analysen. Även avgränsningen utgör en potentiell svaghet, i och med att jag har 

tonat ner aktörer så som Turkiet, den turkcypriotiska gemenskapen, FN och USA, för att 

nämna några. Inom ramen för en C-uppsats är det dock nödvändigt att göra avgränsningar, 

och frågan är om jag hade kunnat göra en tillräckligt grundlig policyanalys om jag skulle ha 

inkluderat ovannämnda aktörer.

Samtidigt som jag är medveten om svagheterna, så vill jag hävda att jag genom att göra en 

policyanalys och genom att introducera Multiple Streams till en studie över förhållandet 

mellan EU och Cypern har visat vilken roll och förklaringskraft såväl institutionell kontext 

som aktörskap har. Jag skulle också vilja hävda att jag i uppsatsen har visat att teorin, med 

vissa justeringar, har potential när det kommer till att förklara beslut och beslutsprocesser på 

mellanstatlig nivå, och inte enbart kan appliceras på inrikespolitik. Grekland och den grekiska
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regeringen passar väl in i begreppet policyentreprenör, såväl genom sitt användande av 

resurser och tid, som letandet efter policyfönster och den uthållighet som krävs av en 

policyentreprenör enligt Kingdons modell. Genom att undersöka EU:s utvidgningspolitik har 

jag förhoppningsvis också visat på alternativa operationaliseringar av de teoretiskt centrala 

begreppen. 

Kopplingen mellan teori, metod och material har i huvudsak fungerat, vilket inte borde vara 

alltför förvånande då tidigare forskning som använt sig av liknande teorier också har anammat

en fallstudiedesign. Ett element som jag gärna hade ändrat på, om det hade varit möjligt, är 

insamlandet av material. I den här uppsatsen har jag sökt materialet genom referenslistor i 

artiklar och böcker, samt via EU:s dokumentdatabas EURLEX, men precis som jag 

diskuterade i metodkapitlet så finns det brister med att använda officiella EU-dokument. En 

alternativ metod skulle vara att göra intervjuer med personer som på olika sätt var involverade

i Cyperns anslutning till EU, något som skulle öka mina chanser att hitta intressant 

information om aktörernas agerande, samt öppna upp ”EU:s svarta låda”. Samtidigt, så menar 

jag att en policyanalys av dokument och utvidgningsprocessen även utan intervjuer har gett en

ny och intressant vinkel på ämnet. Multiple Streams med sin grund i institutionalismen, ger en

mellanväg mellan förhandlingsteori och diskursanalys, och de dokument som är en produkt av

politiska överläggningar om olika förslag och problem säger ändå något om själva processen 

bakom. 

Den tidigare litteratur och de artiklar som har behandlat Cypernfrågan, samt östutvidgningen i

stort, har använt sig av många olika perspektiv, från strikt rational choice-teori till analyser 

med grund i socialkonstruktivism och postmodernism. Däremot har det varit tunt med 

policyanalyser med grund i institutionalismen. Som vi har kunnat se i fallet med Cypern, så 

finns det gott om material och potential i att utforska europeisk utvidgning ur ett 

policyperspektiv. Dessutom finns det gott om utrymme för olika policyteorier att utvecklas 

och anpassas bortom de mer traditionella inrikespolitiska studierna, särskilt Multiple Streams 

eftersom den bygger på antaganden och observationer av institutioner som man kan bygga 

vidare på i olika riktningar. Särskilt intressant hade det varit att jämföra olika fall av länder 

med territoriella konflikter (Moldavien och Ukraina för att nämna två) och genom en 

policyanalys förklara varför vissa av länderna går med i unionen, medan andra blir utanför. 
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En studie som vill fortsätta att undersöka Cypern och landets relation till EU skulle, med 

tillräckliga resurser och tillräckligt med tid, kunna intervjua nyckelpersoner och undersöka 

hur tjänstepersoner påverkar policyer inom olika EU-organ som Kommissionen, för att ta ett 

exempel. 

Till slut hoppas jag att läsaren känner att uppsatsen har klargjort och fördjupat förståelsen för 

Cypern, Grekland, EU och relationen mellan dessa. Framförallt hoppas jag att du som har läst 

har känt samma nyfikenhet och intresse inför fallet, som jag kände när jag valde att skriva om 

det.
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