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INLEDNING 

"Negotiations, like charity, begins at home. "l 

1.1 Studiens syfte 

Multilaterala förhandlingar är ett fenomen som fatt allt större betydelse för det stora flertalet 
stater. Inom en rad olika sakområden bedrivs idag sådana förhandlingar. Av dessa utgör 
förhandlingar om ekonomiska frågor en stor och betydelsefull del. Idag diskuteras ett stort 
antal aspekter relaterade till utrikeshandelsfrågor inom ramen för World Trade Organization 
(WTO). Den uppmärksamhet som WTO fatt under senare år kan ses som ett resultat bl.a. av 
den förändring som inträffade när WTO bildades 1995. Det skedde i och med avslutningen av 
den s.k. Uruguayrundan (1986-94) som var den hittills mest omfattande och komplicerade 
förhandlingen som bedrivits inom ramai för GATT (General Agreements on Tariffs and 
Trade).2 Den var förmodligen en av de mest komplexa, multilaterala förhandlingar som 
överhuvudtaget någonsin bedrivits mellan stater och de frågor som behandlades var av stor 
vikt för många staters interna ekonomiska situation samt deras ekonomiska förbindelser med 
omvärlden. Det slutliga förhandlingsresultatet från Uruguayrundan, som var den 8:e 
förhandlingsrundan inom ramen för GATT, undertecknades av 117 stater. Även mängden 
delområden som berördes var betydligt fler än vid tidigare s.k. GATT-förhandlingar. Förutom 
traditionella utrikeshandelsrelaterade frågor såsom tullar och andra handelshinder, berördes 
komplicerade tjänstehandelsfrågor samt s.k. immaterialrätt.3 Sammantaget sträckte sig arbetet 
med förhandlingarna över en 10-års period. Det inkluderar också ett fyraårigt förberedelse
arbete under vilket en mindre krets stater verkade för att förhandlingarna skulle inledas. 
Sverige var en av de stater som deltog i det arbetet.4 

Förutom komplexiteten i förhandlingarna var en viktig anledning till förhandlingarnas längd 
att det slutliga förhandlingsresultatet måste ha accepterats av alla deltagande stater innan 
förhandlingarna kunde avslutas. Det gav varje enskild stat en större betydelse men försvårade 
också förhandlingsarbetet. Uruguayrundan präglades tidvis av svåra motsättningar mellan 

1 Winham, Gilbert (1979) "Practitioners' views of international negotiation", World Politics 32 (1), s 111-135. 
2 När perioden fram till 1 jan 1 995 behandlas används benämningen GATT. WTO bildades 1 jan 1995. 
3 Se kapitel 3. 
4 Croome, John (1995) Reshaping the World Trading System. A history of the Uruguay Round. Geneva: World 
Trade Organization, s 1. 
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några av de forhandlande staterna rörande exempelvis jordbruksfrågorna. Motsättningarna 
visar på de många dimensioner som förhandlingar av denna typ berör. De rör dels relationen 
mellan den nationella nivån i en stat, och därmed olika intressen på det nationella planet, och 
dels den internationella nivån under förhandlingarna, där stater möts. Det finns också en nord-
sydproblematik i förhandlingar av denna karaktär som kan relateras till de olika villkor som 
råder i stater vilket också avspeglar sig i synen på den nivå av frihandel som anses möjlig 
eller lämplig. Under Uruguayrundans inledningsfas existerade dessutom skilda uppfattningar i 
fråga om vad förhandlingarna skulle behandla. Trots motsättningarna resulterade förhand
lingarna i att flera nya omfattande avtal undertecknades samt att en ny internationell 
organisation bildades, World Trade Organization (WTO). GATT-avtalet, som numera 
benämns WTO-avtalen5, består av regler som ska vara styrande för regeringars användande av 
handelspolitiska åtgärder. Det handelspolitiska arbetet inom ramen för GATT har därmed, på 
olika sätt, berört både statliga och icke-statliga aktörer genom att det rör v illkoren under vilka 
företagen bedriver utrikeshandel. På den nationella nivån fanns under Uruguayrundan i 
flertalet länder olika mer eller mindre organiserade intressen som följde utvecklingen med 
intresse beroende på de effekter som olika förhandlingsresultat förväntades kunna leda till, 
både för producenter och konsumenter samt import- och exportintressen. 

Den svenska ekonomin är starkt beroende av en väl fungerande utrikeshandel i och med att 
importen och exporten svarar för en betydande del av bruttonationalprodukten. I Sverige har 
en rad handelshinder avlägsnats och tullar successivt sänkts medan handelshinder i andra 
länder har utgjort problem för företag som bedriver utrikeshandel eller investerar utomlands. 
För svensk del var det därför av intresse att Uruguayrundan gav resultat som förbättrade 
villkoren för de i Sverige verksamma företagen och deras gränsöverskridande aktiviteter. En 
önskan om ett framgångsrikt arbete inom ramen för GATT har under lång tid legat till grund 
för Sveriges engagemang inom GATT-arbetet. Den svenska regeringen intog på ett tidigt 
stadium en positiv inställning till en ny förhandlingsrunda. Handelsförhandlingar fokuserar 
dock på en verksamhet som regeringar inte själva bedriver, dvs. utrikeshandeln, men de ska 
ändå kunna formulera ställningstaganden som rör mycket specifika handelsfrågor. Frågan är 
här vad som låg till grund för det svenska agerandet inom detta handelspolitiskt komplicerade 
sammanhang. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en liten, utrikeshandelsberoende stat utformar 
sina positioner under en stor, komplex, multilateral förhandling, Uruguayrundan. Det centrala 
här är processen på det nationella planet. Analysen ska visa hur de svenska intressena 
identifieras och i vad mån olika aktörer deltog i utformningen av svenska positioner under 
Uruguayrundan. Om olika aktörer på något sätt deltog i processen, vad karaktäriserade 
relationerna dem mellan under denna period? Präglade aktörernas intressen i förhandlings
frågorna deras agerande och relationerna mellan aktörerna? En annan fråga är om aktörernas 

5 WTO-avtalen är tre till antalet, ett avtal för varuhandel, ett avtal for tjänstehandel och ett avtal rörande 
immaterialrätt Dessutom finns ett antal s.k. plulaterala avtal som behandlar enskilda varuområden. Ett 
undertecknande av de plulaterala avtalen är inte nödvändigt för medlemskap i WTO. 
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engagemang, eller avsaknad av sådant, i arbetet med Uruguayrundan kan förstås utifrån deras 
inställning till förhandlingarnas generella betydelse? Syftet är alltså att studera olika aktörers 
deltagande i en specifik utrikespolitisk beslutsprocess samt deras syn på processen? 

Analysen av Sverige och Uruguayrundan inriktas huvudsakligen på aktörer på dai nationella 
nivån. Med detta avses aktörer som har sin bas på det nationella planet även om de också är 
involverade i gränsöverskridande verksamheter. En utgångspunkt för studien är att interna 
förhållanden och aktörer har betydelse för utrikespolitiska beslut. Denna studie ansluter sig 
därmed till de analyser som menar att interna faktorer bör inkorporeras i studier av 
utrikespolitik.6 Den ansluter sig också till den litteratur som liknar relationen mellan den 
nationella och internationella nivån vid ett s.k. "two-level-games" och som pekar på betydel
sen av att analysera relationen mellan aktörer på den nationella nivån och en stats agerande i 
internationella förhandlingar.7 En fullt utvecklad tvånivå-analys kommer dock inte att 
genomföras i studien eftersom fokus här ligger på den inomnationella nivån och de aktörer 
som återfinns där.8 Hänsyn tas dock till den internationella kontexten eftersom en förståelse 
för utvecklingen på den internationella nivån anses nödvändig för att förstå de sammanhang 
inom vilka de svenska positionerna under Uruguayrundan utformades. Den internationella 
kontexten utgör en viktig bakgrund till det område som berör studiens huvudsyfte. Studien 
ska därför diskutera relationen mellan den nationella och den internationella analysnivån i 
relationer mellan stater, med tonvikt på förhandlingssituationer. På båda nivåerna återfinns 
aktörer som kan antas vara centrala i utformandet av en enskild stats positioner under 
multilaterala förhandlingar i och med att hänsyn måste tas till aktörernas reaktioner på 
förhandlingsprocessen och dess resultat. 

Vidare ska studien diskutera icke-statliga aktörers betydelse i utformningen av beslut rörande 
frågor inom det utrikespolitiska området. Handelspolitik definieras här som statliga åtgärder 
rörande utrikeshandel och ett av utrikespolitikens delområden.9 Det handelspolitiska området 
rör därmed ekonomiska förbindelser vilka kan antas utgöra en betydelsefull del i relationerna 
mellan stater. Den generella utrikespolitiken har traditionellt betraktats som ett område 
dominerat av staten och i hög grad särskiljt från ekonomiska aspekter. Handelspolitiken 
behandlar dock frågor av en något annan karaktär än exempelvis säkerhetspolitiken och där 
icke-statliga aktörer kan antas vara direkt eller indirekt berörda av beslut som fattas.10 

6 För en genomgång av teorier rörande utrikespolitik, se Rose, Gideon (1998) "Neoclassical Realism and 
Theories of Foreign Policy", World Politics 51 (1): 144-172. För en diskussion av interna faktorers roll i utrikes
politiska analyser, se exempelvis Hagan, Joe D (1995) "Domestic Political Explanations in the Analysis of 
Foreign Policy", i Neack, Laura, Hey, Jeanne A K & Haney, Patrick J (eds) Foreign Policy Analysis. Continuity 
and Change in Its Second Generation. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 
7 Se Putnam, Robert (1988) "Diplomacy and domestic politics, the logic and two-level games", International 
Organization 42 (3): 427-460 och Milner, Helen V (1997) Interests, institutions and information. Domestic 
politics and international relations. Princeton, N J: Princeton University Press. 
8 Se kapitel 2. 
9 Derma definition av handelspolitik är den vanligt förekommande i både vetenskapliga och politiska samman
hang. 
10 Handelspolitiken har direkt betydelse för näringslivet men kan också indirekt påverka hela samhällsekonomin 
och därmed en rad andra aktörer. 
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Begreppet icke-statliga aktörer används här endast för att särskilja dem från statliga aktörer. I 
den teoretiska diskussionen om dessa aktörers betydelse används också benämningen 
transnationella aktörer. Det görs för att markera att det rör sig om en typ av aktörer som kan, 
eller bör, definieras utifrån sina egna egenskaper och inte enbart utifrån att de inte är en statlig 
aktör. I denna studie ingår dock i begreppet icke-statlig aktör även sådana aktörer som inte 
själva direkt har en gränsöverskridande, transnationell verksamhet varför benämningen icke
statlig aktör trots allt förefaller vara den mest lämpliga i detta sammanhang.11 Frågan är här 
vilken betydelse sådana aktörer ha de i utformningen av Sveriges positioner under Uruguay
rundan? 

Betydelsen av den globala ekonomin har uppmärksammats i många sammanhang och forsk
ningen om vad som är centralt när stater utformar sina beslut inom det utrikespolitiska 
området har alltmer betonat vikten av ekonomiska överväganden, de icke-statliga aktöremas 
inflytande samt vikten av att studera relationen mellan den nationella och internationella 
nivån. Uppsatsens utgångspunkt ansluter sig till den kritik som finns när det gäller 
fokuseringen på säkerhetspolitiska frågor inom utrikespolitiken. Säkerhetspolitiska över
väganden är visserligen vanligen av stor generell betydelse för stater men ekonomiska 
överväganden bedöms också vara av betydande vikt i många utrikespolitiska sammanhang, 
inte minst i de säkerhetspolitiska övervägandena.12 Sammanfattningsvis är det agerandet inom 
en småstat under en stor internationell förhandlingsprocess som är av intresse här. Förhand
lingsprocessen berörde både statliga och icke-statliga aktörer och kan därmed sägas ha en 
samhällelig betydelse. Den visar också på de allt större svårigheter som kan uppstå för den 
som vill dra en skiljelinje mellan vad som är inrikespolitik och vad som är utrikespolitik. 

Valet av analysområde har skett utifrån bedömningen att Uruguayrundan i sig är av intresse i 
och med att den är unik som förhandlingsföreteelse både i fråga om antalet deltagande stater 
och områden som behandlades. Vidare är forskningen om utformningen av svensk handels
politik och Sveriges agerande inom GATT av ringa omfattning varför nyare tankegångar om 
handelspolitikens betydelse inte analyserats i relation till Sverige. Utifrån ett mer 
statsvetenskapligt perspektiv existerar endast ett fatal studier som berör svensk handelspolitik 
i sig eller beslutsfattandet inom området.13 Det existerar i stort en politisk samsyn om den 
frihandelslinje som präglar svensk handelspolitik, vilket i viss mån kan förklara avsaknaden 
av forskning om politikområdet. I flertalet andra länder står handelspolitik ofta högt på den 
politiska dagordningen medan det i Sverige sällan har uppkommit politiska debatter om 

11 Exempel på en sådan aktör är näringslivsorganisationer. De flesta näringslivsorganisationema har externa 
kontakter men omfattningen av dessa undersöks inte i denna studie varför det inte kan antas att de alla har 
transnationella kontakter. 
12 För en diskussion av begreppet ekonomisk säkerhet se Buzan, Barry (1991) People, States and Fear. An 
agenda for international security studies in the post-cold era. Boulder: Rienner. 
13 Se Weidung, Anders (1987) Frihandelns dilemma. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, och 
Dohlman, Ebba (1989) National welfare and economic interdependence: the case of Sweden's foreign trade 
policy. Oxford: Clarendon Press. 
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handelspolitiska frågor.14 Den svenska handelspolitiken kännetecknas av en i hög grad 
partipolitisk konsensus och är därför kanske betydligt mindre konfliktfylld än många andra 
politikområden och i jämförelse med andra länder. Det är dock inte den svenska generella 
handelspolitiken i sig som står i fokus här utan det är en specifik del av handelspolitiken, dvs. 
mötet med andra stater i en stor förhandling, som är av intresse. Deltagandet i förhandlingen 
gav upphov till en nationell beslutsprocess. Det är därför som handelspolitiken i detta 
sammanhang studeras. 

Valet av empiriskt analysobjekt, dvs. Sverige, grundas på flera motiv. Sverige driver sedan 
länge en aktiv frihandelspolitik i olika internationella sammanhang, exempelvis inom ramen 
för GATTAVTO. Den svenska ekonomin är dessutom mycket utrikeshandelsberoende vilket 
kan vara en orsak till ett aktivt agerande. Under Uruguayrundan fanns svenska förhandlare på 
plats och deltog i den stora övergripande processen. Sverige kan därmed ses som ett exempel 
på en småstat som ställs inför valet att antingen acceptera större staters överenskommelser, 
eftersom möjligheterna att påverka bedöms som små, eller att agera själv. Den svenska linjen 
har kännetecknats av att det har ansetts centralt att medverka i sammanhang som Uruguay
rundan. Hur detta agerande utformats finns det dock inte mycket kunskap om. En stor d el av 
litteraturen om GATTAVTO och multilaterala förhandlingar fokuserar inte på småstater utan 
förefaller att ta för givet att dessa har begränsade möjligheter att kunna influera multilaterala 
förhandlingar. Småstater har därför inte bedömts som intressanta att studera. Tesen i denna 
studie är dock att även relativt små stater, i vissa sammanhang, väljer att försöka påverka 
utvecklingen på det internationella planet. Den faktiska påverkan kan dock variera stort från 
småstat till småstat. Motiven till agerandet kan ofta antas vara desamma som för större stater, 
dvs. antingen finns det ett motiv som är specifikt för den enskilda aktören eller så är motivet 
gemensamt med andra. Grunden till dem antas finnas främst på det nationella planet. Där 
utformas motiven och argumentationen bakom agerandet. I denna studie antas dock inte en 
stats storlek ensamt vara avgörande för beteendet, utan att det snarare är en kombination av 
förhandlingsskicklighet, intressen på det nationella planet och relationen till andra stater som 
kan förklara agerandet i en förhandlingssituation. Denna kombination av faktorer kan vara 
beroende av hur den nationella processen fortgår under en multilateral förhandling. Studien 
kan sägas utgöra en fallstudie. Valet av fall bygger på att Sveriges agerande i sig är intressant 
även om det inte betyder att Sverige betraktas som unikt i dessa sammanhang. De flesta stater 
är involverade i aktiviteter som rör handelspolitiska frågor. Sverige bedöms emellertid som 
tillräckligt intressant i sig för att motivera studiens tillkomst. 

Denna uppsats utgör en första redovisning av en större studie. Det övriga resultatet 
presenteras i en kommande doktorsavhandling. Där kommer studien av olika aktörer att 
utvecklas. De fyra kapitel som nu redovisas utgör ungefar hälften av studiens omfattning. Här 
kommer endast en typ av aktörer, de statliga, att analyseras. Staten ses dock inte som en helt 
enhetlig aktör. Även inom denna grupp finns flera aktörer som i viss mån skiljer sig åt 

14 Efter Sveriges inträde i EU har dock några frågor uppmärksammats. Det gäller exempelvis importen av 
bananer och hormonbehandlat kött 
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framfor allt med avseende på arbetsuppgifter men också inflytande. Utrikesdepartementets 
handelsavdelning, den svenska representationen i Genève15 och Kommerskollegium 
undersöks. Analysen inleds här med de statliga aktörerna eftersom det var dessa som bedrev 
det faktiska arbetet med förhandlingarna under Uruguayrundan. Uppsatsen ska visa 
aktörsgruppens syn på hur utformningen av de svenska positionerna under Uruguayrundan 
skedde genom att skildra hur de beskriva- sitt arbete under Uruguayrundans gång. 

Den fråga som analyseras gäller således vem som gjorde vad under förhandlingarna inom 
denna aktörsgrupp? De statliga aktörerna är intressanta bl.a. därför att de arbetar med 
förhandlingar rörande en verksamhet som de själva inte bedriver, dvs. utrikeshandeln. 
Förhandlingarna rör handelspolitik och beslutas av regeringen och riksdagen, medan den 
faktiska utrikeshandeln bedrivs av företagen. För att kunna utforma lämpliga positioner under 
förhandlingen bör handelspolitiska åtgärder i andra länder identifieras som är av betydelse för 
svensk ekonomi, dvs. svenska företag. Det innebär i praktiken att information ska insamlas, 
sammanställas och analyseras, i likhet med övrigt utrikespolitiskt beslutsfattande. Olika 
handlingsalternativ ska identifieras, i den mån sådana existerar. Detta kan antas vara delar i en 
komplicerad beslutsprocess. Enligt Verzberger bygger den utrikespolitiska processen inte 
nödvändigtvis på rationalitet. Missbedömningar eller ofullständig kännedom av relevanta 
fakta är faktorer som kan påverka utfallet av processen.16 Utrikespolitiskt beslutsfattande är i 
hög grad inriktat på att bemöta reaktioner på andra aktörers beslut. Vidare kan sådant 
beslutsfattande betraktas som en process som är nödvändig att studera för att utfallet av den 
ska förstås. En multilateral förhandling kan betraktas som en specifik process där aktörerna 
kontinuerligt ska reagera på varandras agerande och planera för den fortsatta processen. Här 
är det av intresse att försöka fånga upp hur statliga aktörer fastställer vilka positioner under 
Uruguayrundan som ansågs vara de "bästa" för Sverige vid denna tidpunkt. På vilka grunder 
utformades dessa positioner? Vem har ansvaret för förhandlingsarbetet och hur ser en 
eventuell arbetsfördelning ut mellan de olika aktörerna? 

Vidare är aktörsgruppen teoretiskt intressant för att den tillhör utrikesförvaltningen, dvs. det 
som kan benämnas som utrikespolitikens byråkrati. Den brukar tillskrivas ett stort inflytande 
både på politikens innehåll och dess utformning.17 I den vetenskapliga debatten om vilken 
statens, och därmed också förvaltningens, betydelse är i de mellanstatliga relationerna, har det 
från pluralistiskt håll hävdats att statens dominerande roll i sådana sammanhang kan 
ifrågasättas och att andra aktörers betydelse bör uppmärksammas. När det gäller det svenska 
förhandlingsarbetet under Uruguayrundan, utfördes detta av utrikesförvaltningen, och här 
hade då givetvis denna byråkrati därmed en klart identifierbar funktion. Frågan är dock om 
den "bara" bedrev ett förhandlingsarbete grundat på direktinstruktioner från regeringen eller 
om den också hade en mer självständig roll i skapandet av den svenska linjen under 

15 Benämnd den svenska representationen vid de internationella organisationerna i Genève. 
16 Vertzberger, Yaacov YI (1990) The World in Their Minds. Information Processing, Cognition and Perception 
in Foreign Policy Decisionmaking. Stanford: Stanford University Press, s 8-9. 
17 Se Hart, Paul t', Stern, Eric K & Sundelius, Bengt (1997) Beyond Groupthink Political Group Dynamics and 
Foreign Policy-making. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 
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Uruguayrundan? Om det senare var fallet, hur skedde då detta, dvs. vad var avgörande för hur 
de svenska positionerna utformades? Dessutom har utrikesdepartementets tidigare monopol 
på kontakterna över gränserna ifrågasatts.18 Politikens internationalisering har medfört att 
alltfler förvaltningsenheter involverats i gränsöverskridande kontakter. Uruguayrundan 
behandlade både traditionella handelspolitiska frågor men också nya frågor som tidigare inte 
betraktats som relevanta för det handelspolitiska området, och som vanligen handläggs av 
andra förvaltningsenheter än utrikesdepartementet. En frågeställning är om det senare innebar 
att också andra delar av utrikesförvaltningen, dvs. andra departement, berördes av arbetet med 
Uruguayrundan? 

I den kommande doktorsavhandlingen analyseras även aktörer såsom riksdagen och dess 
ledamöter, näringslivsorganisationer samt företag. Beroende på hur de handelspolitiska 
frågorna betraktas, kan en rad aktörer identif ieras och antas vara involverade eller berörda av 
handelspolitiska beslut. 
- Parlamentens roll inom de utrikespolitiska sammanhangen brukar beskrivas som begränsad. 
Riksdagen har till uppgift att ratificera fardigförhandlade internationella avtal som exempelvis 
GATT. Handelspolitik har dock också inrikespolitisk betydelse i och med att en omfattande 
utrikeshandel skapar inkomster för staten samt arbetstillfällen. Samtliga svenska regeringar 
som innehade regeringsmakten under det att Uruguayrundan pågick, beskrev den som 
betydelsefull för svensk ekonomi. Den kommande studien ska visa om riksdagen/ 
riksdagsledamöterna hade någon roll i förhandlingsarbetet eller om det enbart var en fråga för 
regeringen och dess förvaltning? Diskuterades Uruguayrundan i riksdagen? Behandlades den i 
utskottsarbetet? 
- Näringslivsorganisationer var involverade i förhandlingarnas nationella process, det 
framkom tidigt i undersökningen vid de inledande intervjuerna på Utrikesdepartementets 
handelsavdelning. Studien ska visa vilken denna roll var och hur organisationerna uppfattade 
den? Vilken möjlighet hade de att influera utformandet av förhandlingspositionerna? 
- Företagen är, slutligen, den aktör som bedriver utrikeshandeln och därmed direkt 
konfronteras med andra staters handelspolitik. Frågan är om de hade någon roll i utformandet 
av de svenska positionerna under Uruguayrundan samt om det går att identifiera deras syn på 
förhandlingsarbetet? Upplever sig företagen berörda av en stor multilateral förhandling eller 
är det ett fenomen som befinner sig långt borta från deras verklighet? I den kommande 
avhandlingen utvecklas alltså studien till att omfatta totalt fyra grupper av aktörer och den ska 
visa aktöremas roll under förhandlingsarbetet samt vilka kontakter som förekom mellan 
aktörerna under denna period. 

18 Se Jönsson, Christer (1993) "Internationell och intemationaliserad förvaltning", i Rothstein, Bo (red) Politik 
som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. Andra upplagan. Stockholm: SNS Förlag, s 193. 
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1.2 Avgränsningar 

Som nämnts tidigare kommer tyngdpunkten i analysen att ligga på agerandet på det nationella 
planet, dvs. på aktörer som deltar i utformningen av de svenska positionerna under Uruguay
rundan och på relationerna dem emellan. Utfallet av dessa positioner ska endast undersökas i 
så motto att det framkommer vilka Sveriges ståndpunkter var. Sveriges faktiska agerande eller 
inflytande under Uruguayrundan ska inte analyseras.19 Vidare ska analysen av det 
handelspolitiska området huvudsakligen inriktas på GATT-frågorna som de uttrycktes under 
förhandlingarna. Övriga delar av det handelspolitiska området som inte behandlades under 
Uruguayrundan, kommer inte att beröras. Det galler exempelvis bilaterala handelsrelationer20, 
Sveriges medlemskapsförhandlingar med EG/EU (som bedrevs under Uruguayrundan) samt 
den exportfrämjande verksamheten.21 

I analysen av de icke-statliga aktörernas roll i GATT-politiken, avses näringslivet, dvs. 
företagen och näringslivsorganisationerna. Dessa bedriver den faktiska utrikeshandeln. Andra 
icke-statliga aktörer som t.ex. arbetsmarknadens organisationer, fackförbund och 
miljöorganisationer kan naturligtvis också ha ett intresse för handelspolitiska beslut. De ingår 
dock ej i analysen. Motivet till detta är relaterat till hur handelspolitik vanligen definieras. 
Handelspolitik definieras som de åtgärder som stater vidtar for att direkt påverka utrikes
handeln. Om alla de aktörer som kan antas påverkas indirekt av handelspolitiken också skulle 
ingå i analysen, skulle den bli mycket omfattande. Inledande intervjuer på Utrikes
departementets handelsavdelning visade dessutom att det dittills huvudsakligen var 
organisationer från näringslivet som visat ett intresse för GATT-frågor.22 Det fanns alltså 
också ett empiriskt motiv till begränsningen av studiens inriktning. Om en studie liknande 
denna skulle genomföras av senare WTO-förhandlingar, skulle exempelvis miljöorganisa
tionerna vara intressanta att studera eftersom de, liksom andra aktörer, under senare delen av 
1990-talet uppmärksammat relationen mellan handel och miljö. Denna relation berördes 
under Uruguayrundan me n ingick inte som ett av de fastslagna förhandlingsområdena varför 
inte heller konkreta förhandlingar fördes om relationen mellan handel och miljö. Likaså 
uppmärksammades relationen mellan arbetsvillkor och handel under Uruguayrundan men inte 
heller detta område ingick som ett bestämt förhandlingsområde. Specifika aktörer inom dessa 
båda områden ingår därför inte i studien. 

Studien berör inte de drivkrafter som ligger till grund för själva utrikeshandeln, dvs. handels
politiska resonemang som exempelvis återfinns inom ramen för handelsteoretiska 
överväganden baserade på nationalekonomisk teori. Denna avgränsning bedöms inte minska 
förståelsen för det statsvetenskapligt intressanta i handelspolitiken. 

19 Vid intervjuer med fem tjänstemän vid GATT-sekretariatet i Genève beskrevs dock Sverige som en betydelse
full aktör inom GATT-aibetet under den aktuella perioden. 
20 Bilaterala förhandlingar var visserligen en viktig del av förhandlingarna men att i detalj följa hur dessa bedrevs 
skulle kräva ett mycket omfattande arbete som ligger utanför denna studies möjligheter. 
21 Främst Exportkreditnämnden och Sveriges Exportråd. 
22 Se kapitel 4. 
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Studier av beslutsfattande kan bedrivas på en rad olika tillvägagångssätt och därmed också 
anta en tvärvetenskaplig karaktär i och med att det kan studeras utifrån olika vetenskapliga 
perspektiv. Social och kognitiv psykologi, organisationsteori och andra discipliner studerar 
beslutsfattande i olika former. Vid sådana studier fokuseras intresset exempelvis på hur beslut 
växer fram i detalj, vilka underliggande processer som kan vara avgörande för beslutsfattarna 
och hur dessa skapar s ina perceptioner. Sådana aspekter av beslutsfattande kommer inte att 
beröras här. Det centrala i denna studie är att analysera aktörernas agerande samt att 
identifiera intressen som kan relateras till agerandet. 

Slutligen är det inte studiens ambition att dra slutsa tser om ekonomiska aktörers delaktighet i 
andra utrikespolitiska områden än det som analyseras här. Det empiriska materialet som Utgör 
studiens underlag behandlar en specifik utrikespolitisk process och slutsatserna rör endast 
resultatet i fråga om denna process. Det handelspolitiska området betraktas dock som centralt 
inom utrikespolitiken varför slutsatserna bedöms ha betydelse också ur en mer generell 
utrikespolitisk synvinkel även om avsikten i denna studie inte direkt är att ge neralisera utifrån 
det empiriska resultatet. 

1.3 Forskningsområdet 

Multilaterala handelsförhandlingar är nära relaterade till utvecklingen inom den globala 
ekonomin vars ökade betydelse är omdiskuterad. En aspekt som brukar beröras är vilken 
betydelse denna utveckling kan fa för nationalstaterna? Vilka implikationer har den för 
enskilda regeringar? Hur påverkar den globala ekonomin staters förmåga att fatta 
självständiga beslut? Resonemang kring dessa frågor framställer ofta stater som styrda av en 
utveckling de har begränsade möjligheter att påverka, främst p.g.a. det ökade inflytandeit av 
ekonomiska aktörer. Staterna framställs då som aktörer utan reella valmöjligheter. Deras roll 
är främst att "verkställa" det som ekonomiska aktörer ser som nödvändigt. I detta 
sammanhang kan det vara viktigt att ha i åtanke att regeringar själva periodvis agerat mycket 
aktivt för ett undanröjande av hinder i ekonomiska relationer mellan länder för att uppmuntra 
en ökning av de ekonomiska förbindelsemas omfattning. Orsakerna bakom ett sådant 
agerande kan givetvis vara flera men faktum är att regeringar aktivt agerat för ekonomisk 
liberalisering både nationellt och internationellt. Exempel på detta är framväxten av 
handelsavtalet GATT och dess efterföljare WTO. Stater har under h ela efterkrigstiden verkat 
för en avveckling av de nationella handelshinder som ekonomiska aktörer mött när de bedrivit 
sin verksamhet inom utrikeshandelns område. Det är därmed ej ett nytt fenomen att stata* på 
olika sätt agerat för en handelsliberalisering. I debatten om globaliseringens betydelse under 
1990-talet har tidvis olika tendenser som förknippas med globaliseringsbegreppet framställts 
som något "nytt" och svårdefinierbart.23 Alltfler har dock under senare år pekat på att det 
förefaller existera något som kan beskrivas som en bristande historiemedvetenhet när det 

23 Begreppet globalisering används i många olika sammanhang. Här syftar det på den globala ekonomins ökade 
inflytande över nationella förhållanden och beslutsfattande. 
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fäller den ekonomiska utvecklingen. Hirst och Thompson menar att vår tids internationali-
serade ekonomi inte är ett unikt fenomen som saknar motstycke i historien.24 Utifrån detta 
perspektiv kan det förhandlingsarbete som bedrivits inom ramen for GATT ses som ett, av 
många, exempel på när regeringar aktivt agerat för att underlätta utvecklandet av de 
ekonomiska förbindelserna mellan stater. 

Vid multilaterala förhandlingar som Uruguayrundan förhandlar stater om att nå överens
kommelser som deltagande parter kan acceptera. Internationella förhandlingar kan definieras 
som "... the process by which conflicting parties positions are combined to form a common 
decision..."25. Processen karaktäriseras i regel i hög grad av komplexitet. Målet med 
processen är att uppnå målsättningar som bara, eller mest effektivt, kan realiseras genom en 
gemensam överenskommelse mellan de deltagande partema. Situationer som kännetecknas av 
någon form av samarbete mellan stater behöver dock inte nödvändigtvis karaktäriseras av 
harmoni.26 Det centrala är om staterna är villiga att, genom exempelvis en förhandlings
process, anpassa sina ställningstaganden eller uttalade policies efter förhandlingarnas eller 
andra staters målsättningar. Om det sker betraktas denna anpassning som ett försök att 
underlätta åstadkommandet av ett resultat, av de andra deltagarna. Keohane benämner denna 
process "policy coordination".27 En av förutsättningarna för att Uruguayrundan skulle kunna 
avslutas var att en sådan "policy coordination" fungerade eftersom alla deltagande stater 
måste acceptera slutresultatet innan den nya överenskommelsen kunde undertecknas. Det ger, 
åtminstone i teorin, enskilda stater större inflytande men också ett större ansvar för 
förhandlingsresultatet. Det är också en anledning till att förhandlingarna tog längre tid än 
planerat. Vid tidigare förhandlingsrundor inom ramen för GATT dominerade vanligen ett 
fåtal industriländer förhandlingarna vilket överensstämmer med det generella mönstret för 
internationella förhandlingar eftersom dessa oftast styrts av stora, inflytelserika stater. Andra 
stater antas inta en passivare roll. Vilket inflytande enskilda stater har i förhandlingar om 
ekonomiska frågor kan också antas vara beroende av dess position i världshandeln. Det finns 
dock undantag från denna princip. Ibland kan enskilda stater få ett större inflytande än 
förväntat.28 De stora handelsaktörerna USA, EU och i viss mån Japan, dominerade 
Uruguayrundan men även mindre stater som t.ex. Sverige aibetade aktivt för åstadkommandet 
av ett slutresultat. Redan i förberedelsearbetet, som bedrevs flera år innan Uruguayrundan 
inleddes, hörde Sverige till de länder som var involverade. Sverige innehade också viktiga 
positioner i det faktiska förhandlingsarbetet. Svenska förhandlare och ministrar fungerade 

24 Hirst, Paul & Thompson, Grahame (1998) Myten om den globala ekonomin. Stockholm: Atlas. 
25 Zartman, William I (1994) International Multilateral Negotiation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, s 4. 
Begreppet internationell forhandling ses i denna studie som likvärdig med multilateral förhandling. Det senare 
syftar dock också på att forhandlingen är öppen för alla de stater som uppfyller kraven på deltagandet i en viss 
situation. 
26 Keohane, Robert O (1984) After hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. 
Princeton, New Jersey, Princeton University Press, s 51. 
27 Ibid, s 51-52. 
28 Finlayson, Jock A & Weston, Ann (1990) The GATT, Middle Powers and the Uruguay Round. Ottawa: North-
South Institute. 

10 



exempelvis som ordförande i flera av de förhandlingsgrupper som förhandlingarna var 
uppdelade i. 

Frågan är då vad det är som motiverar en liten stat att agera aktivt trots att den utifrån sin 
storlek inte borde förväntas ha något större inflytande? En förklaring till detta kan vara att det 
i Sverige i stort sett råder partipolitisk enighet om att frihandeln är avgörande för ett 
exportberoende land som Sverige. Från svenskt håll har därför en utbredning av frihandeln i 
världen förespråkats i många olika sammanhang, inte minst inom GATT-arbetet. I ett tal för 
Internationella handelskammaren i Stockholm uttryckte Peter Sutherland, tidigare general
direktör för GATT, att "Being a relatively small, open economy, Sweden has always been one 
of the most solid supporters of the GATT."29 På den handelspolitiska scenen är dock Sverige 
litet, storleksmässigt sett. Exempelvis var Sveriges andel av världshandeln 1991 1,6 % av 
världens export och 1,4 % av världsimporten.30 Sverige befann sig trots detta som enda 
nordiska land på 18:e plats bland världens handelsnationer. Utrikeshandeln är mycket central i 
svensk ekonomi. Betydelsen av en fungerande utrikeshandel betonas ofia av politiska besluts
fattare, t.ex. i budgetpropositionerna. Samma år som Uruguayrundan inleddes uttryckte den 
svenska regeringen: "För ett litet och utrikeshandelsberoende land som Sverige är det av 
avgörande betydelse att kunna avsätta varor och tjänster på utlandsmarknaderna med ett 
minimum av hinder."31 Sverige har också förespråkat frihandel i andra sammanhang, 
exempelvis inom United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) och 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).32 Det betyder inte att 
Sverige varit utan egna begränsningar inom utrikeshandeln. Det har t.ex. funnits sådana både 
inom jordbruks- och textil och konfektions (teko) området. Dessa begränsningar avvecklades 
dock under det att Uruguayrundan pågick. Blomström och Kokko beskriver liberalisering av 
den svenska utrikeshandelns område som en av hörnstenarna i den ekonomiska politiken.33 

De förhandlingar som bedrevs inom ramen för Uruguayrundan kom att beröra både det som 
traditionellt har betraktats som utrikespolitik, dvs. de politiska förbindelserna mellan stater, 
och handelspolitik, som rör de ekonomiska relationerna. Tidigare definierades vanligen 
utrikespolitiken som bestående av olika delområden där vissa rankades högre i betydelse för 
den enskilda staten, än andra. Enligt ett realistiskt synsätt var säkerhetspolitiken "high 
politics" i en anarkisk värld medan ekonomiska frågor, där handelspolitiken ingick, sågs som 
"low politics".34 Det förstnämnda området ansågs, och anses fortfarande av somliga, 
avgörande för stater eftersom det berörde statens mest vital intressen, dvs. överlevnaden och 

29 Tal av Peter Sutherland, Director-General, GATT, Annual Meeting of the Swedish National Committee of the 
Intemtional Chamber of Commerce, Stockholm, 940427.a. 
30 Export/importåret 1991. Årsredov isning för Sveriges utrikeshandel. (1992) Örebro: Statistiska Centralbyrån, s 
7. 
31 Regeringens Proposition 1986/87:100, bilaga 5, Utrikesdepartementet, s 4. 
32 Efter EU-medlemskapet driver Sverige frihandelslinjen även inom EU. 
33 Blomström, Magnus & Kokko, Ari (1997) "Sweden", i Dunning, John (ed) Governments, Globalization and 
International Business. Oxford: University Press, s 359. 
34 Keohane, Robert O & Nye, Joseph S (1977) Power and Interdependence. World Politics in Transition. New 
York: Harper Collins, s 24. 
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därmed suveräniteten. Stater bör, enligt detta synsätt, alltid och i alla lägen prioritera åtgärder 
rörande den egna suveräniteten. "Low politics" däremot var inte av samma omedelbara 
betydelse och kunde därför i högre grad handläggas av lägre tjänstemän i utrikesförvalt
ningen, istället för av högre tjänstemän och ministrar. Denna rangordning av utrikespolitikens 
områden har inte samma relevans idag. De ekonomiska förbindelserna har i allra högsta grad 
betydelse för staters förmåga att tillvarata sina nationella intressen och sitt oberoende.35 De 
ekonomiska aspekternas betydelse inom utrikespolitiken har därmed lyfts fram i högre grad. 
Strange beskriver situationen enligt följande: "The nature of competition between states has 
changed, so that macro-economic management and industrial policies may often be as or even 
more important for governments than conventional foreign policies as conventionally 
conceived".36 

Om de ekonomiska aspekterna av förbindelserna mellan stater kan antas ha betydelse, innebär 
det då också att ekonomiska aktörer har b etydelse i det utrikespolitiska beslutsfattandet? En 
rad författare hävdar att så är fallet. Aktörer som traditionellt inte har betraktats som centrala 
inom utrikespolitiken framhålls nu som allt viktigare. De icke-statliga aktörernas (exempelvis 
företag och organisationer) relevans i relationerna mellan stater, betonas av allt fler författare. 
Bruce Moon menar att "Domestic economic groups are as much the target of foreign policy 
actions as are the external actors."37 Ett betydligt enklare sätt att beskriva relationen mellan 
handelspolitik och övrig utrikespolitik, är att konstatera att under den period som är föremål 
för undersökning i drama studie (Uruguayrundan 1986-94) handlades handelspolitiken på 
utrikesdepartementet. Det var förhandlare från utrikesdepartementet som representerade 
Sverige vid de förhandlingar som bedrevs inom ramen för GATT (General Agreements on 
Tariffs and Trade). Det innebär alltså att Uruguayrundan kan betraktas s om en utrikespolitisk 
aktivitet. 

Den internationella ekonomin genomgår ständigt förändringar. Enskilda stater ställs då inför 
situationer där de kan bli tvungna att välja om och i så fall hur de ska reagera på dessa 
förändringar. Ett sätt att göra det är att ag era inom handelspolitiken. Enligt Ikenberry är stater 
ständigt involverade i processer där de bör avgöra om och i så fall hur de ska reagera. 
Anpassningar till internationella förändringar kan ske med eller utan statligt agerande. 
Ikenberry identifierar olika strategier, inom handelspolitikens område, som stater kan välja för 
att svara på internationella förändringar.38 De kan vara antingen internationellt eller nationellt 
inriktade. Strategierna kan också ha offensiv eller defensiv karaktär. En offensiv, 
internationell strategi syftar till att ändra internationella regler och procedurer inom ett, för 

35 Se tex. Krasner, Stephen D (1978) Defending the National Interest. Raw Materials Investments and U S 
Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press. Se även Lex. Buzan (1991) som bl.a. diskuterar 
betydelsen av ekonomisk säkerhet i en stat. 
36 Strange, Susan (1992) "States, firms and diplomacy" International Affairs 68 (1), s 2. 
37 Moon, Bruce (1987) "Political Economy Approaches to the Comparative Study of Foreign Policy", i 
Hermann, Charles F, Kegley, Char les W J r & Rosenau, James N (eds,) New Directions in the Study of Foreign 
Policy. Boston: Allen & Unwin, s 36. 
38 Ikenberry, John G (1986) "The State and Strategies of International Adjustment", World Politics 34 (1): 53-
77. 
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den enskilda staten, viktigt område. Det kan exempelvis gälla en förändring eller utvidgning 
av reglerna inom det internationella handelssystemet, dvs. GATTAVTO-avtalet. En defensiv, 
internationell strategi innebär att stater använder sig av redan existerande regler och agerar 
inom ramen för dessa. En offensiv, nationell strategi syftar till att anpassa nationella 
förhållanden utifrån ett förändringsbehov. Väljer en stat en defensiv, nationell strategi, är 
syftet istället att undvika omfattande förändringar. Subventioner, tullar och icke-tariffara 
handelshinder kan då användas som medel för att skydda nationell industri. Vilket 
tillvägagångssätt en stat väljer är naturligtvis beroende av en rad faktorer, t.ex. det nationella 
klimatet, det ekonomiska och politiska beroendet gentemot omvärlden och ekonomins storlek. 
Syftet med Uruguayrundan var att komma till rätta med en situation som bl.a. innebar att en 
rad stater använde sig av handelspolitiska medel som antingen direkt bröt mot GATT-
reglerna, som kringgick dem eller som låg utanför GATT-reglernas område. Det hade skett en 
markant ökning av användningen av dessa åtgärder under 1980-talet, alltså innan 
Uruguayrundan inleddes.39 Begreppet "managed trade" omfattar den typ av åtgärder som 
syftar till att bevara, eller öka det statliga inflytandet och deltagandet inom utrikeshandelns 
område. Sjöstedt och Sundelius menar att "The essence of managed trade is government 
intervention."40 Syftet är att exempelvis skydda den inhemska ekonomin från utländska 
störningar, uppfylla nationella säkerhetsmål eller att samordna utvecklingen inom 
utrikeshandeln med andra handelsrelaterade områden, t.ex. valutapolitiken. Det existerar idag 
få stater som helt saknar inslag av "managed trade" och förekomsten av förhandlingsrundoma 
inom GATT kan alltså ses som exempel på försök att motverka en spridning av denna typ av 
åtgärder. 

Den svenska regeringen förefaller ha valt flera olika tillvägagångssätt för att reagera på 
internationella ekonomiska förändringar där ett aktivt agerande inom ramen för GATT har 
skett parallellt med andra åtgärder på det nationella planet. Frågan är då hur ett litet, 
exportberoende land utformar sina positioner under en mycket stor och omfattande 
internationell förhandling, Uruguayrundan, som berörde en rad olika och mycket 
komplicerade frågor inom det handelspolitiska området. En förhandling av denna typ som rör 
både politiska och ekonomiska förbindelser mellan stater och den komplexitet som detta 
innebär, gör beslutsfattandet särskilt intressant att studera. Forskningen om vad som är 
avgörande för hur stater utformar sin handelspolitik är i hög grad inriktad på större stater, 
exempelvis USA, där villkoren är något annorlunda, både ifråga om inflytandet i 
världsekonomin, hemmamarknadens storlek och politiskt system. Även litteraturen om stora 
handelsförhandlingar och bildandet av internationella regimer är dominerad av analyser av 
USA:s och EU:s agerande samt vad som är styrande för detta. Mindre stater förefaller inte 
relevanta att studera. Det finns därmed både teoretiska och empiriska motiv till studiens 
tillkomst. 

39 Se exempelvis Bhagwati, Jagdish (1989) Protektionismen. Stockholm: SNS Förlag. 
40 Sjöstedt, Gunnar & Sundelius Bengt (1986) Free Trade - Managed Trade? Perspectives on Realistic 
International Trade Order. Boulden Westview Press, s 25. 
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1.4 Den teoretiska referensramen 

Studien befinner sig teoretiskt i ett gränsland. Beroende på ur vilket perspektiv förhandlingar 
som Uruguayrundan betraktas och vad som sker på det nationella planet i samband med 
dessa, kan olika teoretiska synsätt och tolkningar vara användbara vid en analys. En 
utgångspunkt är att det är nödvändigt att använda flera olika perspektiv. En kombination av 
olika teoretiska betraktelsesätt förväntas tillsammans kunna ge en bättre förståelse. Studien 
kan ämnesmässigt placeras in inom disciplinen internationell politisk ekonomi (IPE) som 
fokuserar på gränslandet mellan det som definieras som "ekonomi" och "politik". Forskning 
inom internationell politisk ekonomi studerar exempelvis hur dessa båda sfärer influerar 
varandra och studier av staters agerande i den globala ekonomin kan sägas utgöra disciplinens 
kärna.41 Inom disciplinen diskuteras aspekter som exempelvis statens roll i ekonomin och 
olika sätt att betrakta icke-statliga aktörer. Gemensamt for olika perspektiv som kan återfinnas 
inom internationell politisk ekonomi är betoningen av att analysera relationen mellan den 
politiska och ekonomiska sfären vilket överensstämmer med utgångspunkterna för denna 
studie. 

I det teoretiska kapitlet, dvs. kapitel två, formas en teoretisk referensram som diskuterar 
aspekter som antas vara centrala för att skapa en förståelse av vad som sker på den nationella 
nivån under en internationell förhandling. Den teoretiska referensramen består av fyra delar. 
Den första delen behandlar fenomenet internationella och multilaterala förhandlingar. Det 
anses här avgörande att skapa medvetenhet om vad som kännetecknar dessa förhandlingar for 
att klargöra vad som präglar den kontext inom vilket utformningen av de svenska positionerna 
under Uruguayrundan ska ses. Den ska också visa hur multilaterala förhandlingar traditionellt 
har betraktats inom litteraturen samt diskutera några aspekter som denna litteratur kan 
kompletteras med. 

I den andra deisti diskuteras nödvändigheten av att beakta både den internationella och 
nationella analysnivån när verksamhet relaterad till multilaterala förhandlingar studeras. 
Avsikten i detta avsnitt är att framhålla betydelsen av att studera aktörer på den nationella 
nivån eftersom grunden for agerandet i en multilateral förhandling skapas nationellt. Där 
formas intressen och ställningstaganden som har betydelse för hur enskilda stater agerar 
externt. 

Den tredje delen behandlar relationen mellan utrikespolitik och handelspolitik. Här är 
intentionen att visa på handelspolitikens utrikespolitiska betydelse. Den åtskillnad mellan 
utrikespolitik och handelspolitik som förekommit anses här inte längre relevant när de 
utrikespolitiska relationerna ska förstås. Här är utgångspunkten att handelspolitiken är ett 
viktigt delområde inom utrikespolitiken och därför kan, och bör, studeras på liknande sätt som 
andra utrikespolitiska områden. Med det avses att handelspolitiken bör studeras utifrån dess 

41 Palan, Ronen, Abbott, Jason & Deans, Phil (1996) State Strategies in the Global Political Economy. London: 
Pinter, s 33. 
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nationella betydelse men också dess betydelse for den extema omgivningen. Handels
politikens innehåll har delvis en mer "teknisk" karaktär i och med att den omfattar exempelvis 
tullnivåer och specifika regler men den har samtidigt gemensamma drag med andra 
delområden inom utrikespolitiken. Handelspolitiken rör kontakterna med omvärlden, i detta 
fall på det ekonomiska planet och med ekonomiska aktörer som deltagare. 

Den teoretiska referensramens ijärde del identifierar aktörer som kan ha haft betydelse vid 
utformningen av positionerna under en multilateral förhandling. De identifieras med 
utgångspunkt från relevant litteratur rörande ekonomisk-politiska frågor och utrikespolitiskt 
beslutsfattande. Aktörer ses här som bärare av egenskaper som gör att de kan skapa en 
medvetenhet i centrala frågor samt besitter handlingsförmåga. Det utrikespolitiska 
beslutsfattandet brukar ofta ses som processer där kollektiva grupper ingår.42 De kollektiva 
enheterna kan bestå av representanter från partier, myndigheter och ministerier. Parlamentens 
roll är dock mestadels av mindre direkt betydelse. De fattar visserligen de övergripande 
besluten men är vanligen inte delaktiga i förberedelserna eller implementeringen av besluten. 

Inom det handelspolitiska området kan ytterligare några grupperingar antas vara mer eller 
mindre involverade. Här rör det sig om de aktörer som också är berörda av beslutsfattandet, 
dvs. aktörer inom näringslivet. I Sverige finns en tradition av att berörda aktörer ofta ges 
möjlighet att lämna synpunkter innan beslutsfattande sker. Kontakter sker därför inom många 
andra politikområden mellan offentliga myndigheter och näringslivet. I enlighet med syftet är 
det därför här av intresse att undersöka om aktörer inom näringslivet på något sätt medverkat i 
beslutsprocessen rörande d e svenska positionerna under Uruguayrundan. Näringslivet är nu 
ingen homogen grupp där alla kan antas ha samma intressen. Beroende på vilken typ av 
verksamhet det är frågan om kan aktöremas intressen vara antingen desamma eller 
motstridiga. Ett företags storlek kan också vara en faktor som har betydelse i sammanhanget. 
Större företag kan i hög grad antas ha resurser till extema kontakter, än mindre företag. Som 
aktörer inom näringslivet är olika näringslivsorganisationer också av intresse. De har till 
uppgift att företräda sina medlemmar, dvs. foretag, i olika sammanhang där kontakter med 
politiskt valda beslutsfattare och myndigheter utgör exempel på aktörer som kan vara 
intressanta för organisationerna. Under 1990-talet har det i flera studier hävdats att de tidigare 
starka korporativa dragen i Sverige försvagats.43 Eftersom denna studie inte undersöker 
handelspolitiken över en längre tid är det inte möjligt att dra några lå ngtgående slutsatser om 
eventuella förändringar när det gäller de icke-statliga aktöremas betydelse i beslutsfattandet 
men den ska förhoppningsvis kunna dra slutsatser om dessa aktörers roll i ett specifikt 
sammanhang. 

42 Maoz, Zeev (1990) National choices and international process. Cambridge: Cambridge University Press, s 21. 
Se också kapitel 4 i samma verk. 
43 Se exempelvis Lewin, Leif (1992) Samhället och de organiserade intressena. Stockholm: Norstedts juridik
förlag. 
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I undersökningsmodellen identifieras följaktligen fyra grupper av aktörer: regeringskansliet 
med underliggande myndigheter, riksdagen, näringslivsorganisationer och, slutligen, företag.44 

Det är relationerna och samspelet mellan dessa aktörer i den nationella processen under 
Uruguayrundan som är av intresse. Olika tänkbara h andlingsalternativ bland aktörerna ska 
diskuteras. Dessa bygger på antaganden som kan göras i fråga om aktörernas intressen i fråga 
om Uruguayrundan. Denna fjärde och sista del av referensramen utmynnar i en under
sökningsmodell som ligger till grund för den empiriska undersökningen. Detta ter sig naturligt 
på grundval av den slutsats som inledningsvis presenterades, nämligen at t det inte finns ett 
teoretiskt perspektiv som kan ge förståelse för det valda ämnet. Förhoppningsvis kan en 
kombination av teoretiska antaganden och empiriska resultat ge en sådan förståelse. I kapitel 
fyra, där de empiriska resultaten angående de statliga aktörerna presenteras, diskuteras 
inledningsvis hur denna typ av aktörer kan betraktas utifrån litteratur som behandlar utrikes
politiskt beslutsfattande. 

1.5 Metodologiska överväganden 

Studien utgör en fallstudie av en specifik beslutsprocess. Fallstudier är användbara när syftet 
är att utveckla kunskap om ett visst område vilket också är ett av syftena med denna studie. 
För att undersöka hur svenska positioner under Uruguayrundan utformades av statliga aktörer, 
har en kvalitativ ansats använts. Ansatsen har bedömts som lämplig främst med tanke på att 
studien rör olika former av interaktion mellan individer och grupper, exempelvis tjänstemän 
verksamma inom utrikesförvaltningen. Som vid alla fallstudier, är det centralt att avgöra 
vilken information som är nödvändig för studien samt hur denna information kan erhållas.45 

Den kvalitativa metoden ger möjlighet att uppnå en närhet till studieobjektet vilket är 
avgörande vid en studie som denna. Utrikespolitiskt beslutsfattande är dock ett forsknings
område som kan vara problematiskt att undersöka p.g.a. dess komplexa och slutna karaktär. 
Utrikesförvaltningens arbete karaktäriseras i hög grad av internt arbete som ej kan vara 
offentligt på grund av att den externa omgivningen endast ska möta en enhetlig part i 
utrikespolitiska sammanhang. Utrikesdepartementets funktion brukar ibland beskrivas i 
termer av att UD ska fungera som en "gatekeeper" i kontakterna gentemot omvärlden och det 
är där som det samlade agerandet gentemot omvärlden ska samordnas.46 Det påverkar 
omgivningens möjligheter till insyn vilket har betydelse för vad och vilka frågor som är 
forskningsbara inom det utrikespolitiska området. Det innebär också att det är centralt att 
finna metoder som är användbara trots de existerande begränsningarna. 

44 Undersökningsmodellen avser hela avhandlingsarbetet 
45 Merriam, Sharan B (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
46 Utrikesdepartmentens roll som "gatekeeper" har ifrågasatts i och med ökningen av de transnationella kon
takterna. Se Hocking, Brian (ed) (1999) Foreign Ministries. Change and Adaption. Basingstoke: Macmillan 
Press Ltd. 
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I denna studie är e n begränsad grupp aktörer av intresse. Deras arbete finns inte dokumen
terat, förutom i internt arbetsmaterial. Det är också en verksamhet som svårligen låter sig 
sammanfattas i kvantitativa termer. Det gör det också både svårt och mindre meningsfullt att 
försöka formulera någon typ av hypoteser för testning, ett tillvägagångssätt nära relaterat ti ll 
kvantitativ metod. Den teoretiska referensramen ska istället användas för att skapa en 
förståelse för hur frågor av denna typ vanligen studeras samt visa på några kunskapsluckor. 
De teoretiska antaganden som de olika delarna i undersökningsmodellen utmynnar i kan ses 
som frågor som ställs till det empiriska materialet. De utgör också underlag för de intervjuer 
som används för att besvara syftet. Intervjuer kan betraktas som en speciell form av 
konversation och de kan utföras på en rad olika sätt. De kan vara allt från starkt formaliserade 
och strukturerade intervjuer, grundande på ett kvantitativt tillvägagångssätt, till lågstruktu-
rerade intervjuer, där intervjun t ill stor del utformas vid vaije enskilt intervjutillfälle. Oavsett 
vilket tillvägagångssätt som används, sker en interaktion mellan den som intervjuar och den 
intervjuade där syftet är att överföra någon typ av information från den ena parten till den 
andra.47 De intervjuer som genomförts i denna studie kan ses som ett mellanting mellan de två 
nämnda varianterna. Ett antal frågor utformades för att kunna ställas till alla de utvalda 
intervjupersonerna. Avsikten var här att kunna jämföra de intervjuades svar med varandra för 
att erhålla en helhetsbild av den studerade processen. Samtidigt lämnades dock också 
utrymme för frågor relaterade till vaije enskild intervjuperson för att individuella synpunkter 
och erfarenheter skulle kunna fångas upp. Eftersom vaije intervju har gett en ökad kunskap 
om området, har det dessutom lett till att de ursprungliga frågorna har kunnat u tvecklas. Det 
innebär att själva intervjuarbetet också kan ses som en inlärningsprocess. Det går ofta att 
inhämta en teoretisk kunskap om ett ämnesområde innan intervjuer utförs men kontakten med 
intervjupersonerna ger en fördjupad kunskap som ofta inte kan erhållas på något annat sätt. 

Intervjuer har följaktligen genomförts för att samla in det empiriska materialet. Det bedömdes 
som det bästa, och enda, sättet att samla in ett underlag som kan användas för att besvara 
syftet. Användandet av denna typ av empiriskt material innebär att undersökningen kommer 
"närmare" källan men det kan också uppstå en osäkerhet i fråga om materialet. Intervju
personernas tillförlitlighet är svår att kontrollera. I det här arbetet är do ck utgångspunkten att 
de intervjuade personerna har återgett sin bild av förhandlingsprocessen. I vad mån denna bild 
exakt överensstämmer med någon form av "sanning" kan aldrig kontrolleras och är därför av 
mindre intresse. Den skildring, dvs. den bild, de intervjuade ger av processen är intressant 
därför att det är just den beskrivning som de väljer att återge. Repstad diskuterar olika 
tänkbara problem med intervjuer.48 Ett sådant är om det kan finnas anledning för den 
intervjuade att dölja, överdriva eller förvränga något? Intervjumaterial bör av den anledningen 
alltid granskas kritiskt vilket också skett här. Repstad menar dessutom att även en strategiskt 
bestämd information som lämnas av aktörer kan vara intressant "Om inte annat så visar det 

47 Holstein, James S & Gubrium, Jaber F (1997) "Active Interviewing" i Silverman David (ed) Qualitative 
Research. Theory, Method and Pratice. London: Sage Publications. 
48 Repstad, Pål (1999) Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, s 
116. 
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något om hur de vill att forskaren ska uppfatta verkligheten."49 Den systematiska genom
gången av intervjumaterialet visar dock att det finns en samstämmighet i de intervjuades 
beskrivningar av processen. Det torde borga för en tillförlitlighet i materialet. En majoritet av 
intervjupersonerna är inte intressanta som enskilda individer utan för att de kan betraktas som 
aktörer delaktiga i en process eller innehavare av en speciell kunskap och erfarenhet som är 
intressant i detta sammanhang. 

Flertalet av de intervjuade klargjorde under intervjuerna att de inte kunde återge detaljer 
rörande enskilda företag p.g.a. sekretesskäl. I några fall har enskilda företag nämnts under 
förutsättning att dessa företagsnamn inte namnges i undersökningens slutresultat. Detta har 
dock inte utgjort något problem i och med att enskilda företag inte är intressanta i sig i 
undersökningen. Det är av intresse om de statliga aktörerna har kontakt med företag men det 
har ej bedömts som avgörande att veta exakt vilka dessa företag är. I stället är det av större 
betydelse att veta vilken typ av företag det finns kontakter med, dvs. vilken bransch de 
befinner sig i samt storleken på företagen. 

Två olika typer av intervjuer har genomförts. I det första fallet är det intervjuer som kan ses 
som ett komplement till existerande litteratur. Det rör sig om intervjuer som mer övergripande 
behandlar GATT-frågor och Uruguayrundan. Tre intervjuer har genomförts vid GATT-
sekretariatet i Genève och tre vid OECD:s sekretariat i Paris. Urvalet av intervjupersoner har 
här skett utifrån personernas arbetsuppgifter på respektive ställe. De intervjuade hade samtliga 
erfarenhet från det handelspolitiska området och arbetet inom ramen för GATT. Intervjuerna 
vid GATT-sekretariatet gjordes med tjänstemän som främst arbetade med förhandlings
områdena jordbruk, textil och konfektion (teko), tjänstehandeln, tropiska produkter samt 
tullförhandlingarna men de föreföll alla ha stor kännedom om förhandlingarna och GATT-
arbetet som helhet.50 Intervjuerna på OECD genomfördes utifrån att organisationen generellt 
sett hade en betydelsefull roll inför och under Uruguayrundan vilket inte är särskilt 
väldokumenterat i litteraturen om GATT eller Uruguayrundan. OECD:s inflytande på 
Uruguayrundan skedde via olika kanaler, där medlemsländemas förhandlingsdelegationer var 
en av de viktigaste, vilket är relevant för studiens syfte. En intervju genomfördes också vid 
Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté. Vid den diskuterades 
Internationella handelskammarens påtryckningar under Uruguayrundan. Dessa intervjuer har 
alltså karaktären av s.k. informantintervjuer och svaren återfinns i kapitel 3. 

I den andra typen av intervjuer rör det sig om intervjupersoner som är direkt intressanta för 
uppfyllandet av syftet. Sammanlagt genomfördes 15 intervjuer; vid Utrikesdepartementets 
handelsavdelning (6), Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève 
(3) och vid Kommerskollegium (6). Dessa intervjuer var av annan karaktär än de vid GATT:s 
och OECD:s sekretariat i och med att alla som intervjuades, på olika sätt, deltagit i Sveriges 

49 Ibid, s 117. 
50 Intervjuerna arrangerades med hjälp av den svenska delegation i Genève och valet av intervjupersoner styrdes 
av att tjänstemännen skulle ha erfarenhet från förhandlingarna samt möjlighet att ställa upp for en intervju. 
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arbete med Uruguayrundan. Alla tjänstemän som arbetade med Uruguayrundan har emellertid 
inte intervjuats vilket innebär att ett urval har gjorts. Urvalet har skett med avsikten att erhålla 
en spridning av personer med olika arbetsuppgifter och olika positioner i det svenska 
förhandlingsarbetet. Med de senare avses personer inom olika tjänstekategorier dvs. både 
handläggande tjänstemän och personer i chefsställning. Intentionen var att forsöka erhålla en 
så mångfacetterad bild som möjligt av arbetet med förhandlingarna. Samtliga tillfrågade 
accepterade att delta i intervjuundersökningen. Ett urval innebär givetvis att intressanta 
intervjùpersoner kan ha missats men den risken uppstår alltid när det inte är möjligt att 
genomfora totalundersökningar. Bland de intervjuade tjänstemännens svar existerade en 
intern samstämmighet varför sannolikheten att avgörande uppgifter saknas bedöms som liten. 
Eftersom ett större antal svenska tjänstemän sammantaget arbetade med Uruguayrundan hade 
en intervjuundersökning med alla dessa tjänstemän blivit väldigt omfattande och därför ej 
genomförbar inom ramen för detta arbete. Utrikesdepartementets personal byter regelbundet 
arbetsuppgifter varför antalet tänkbara intervjupersoner blev för stort för att en totalunder
sökning skulle ha varit möjlig. 

Avsikten var vidare att intervjua alla utrikeshandelsministrar under Uruguayrundan men 
endast en, Mats Hellström, var tillgänglig för intervju. Anita Gradin samt Ulf Dinkenspiel 
angav tidsbrist som skäl till att de inte kunde ställa upp för intervjuer. 

Vid bearbetningen av intervjuerna har syftet varit att söka efter både det gemensamma och det 
specifika i intervjusvaren. Intentionen har inte varit att i detalj spegla vaije intervjupersons 
svar utan att dessa sammantaget ska ge en bild av den process som studerats. Tolkningen av 
svaren har därför fokuserat på intervjupersonernas övergripande beskrivningar av förhand
lingsarbetet. Den har också handlat om att försöka identifiera det unika för olika 
förhandlingsområden, hur olika funktioner varit fördelade samt vilka kontakter intervju
personerna hade med andra aktörer, d vs. både statliga och icke-statliga. I enlighet med syftet 
har också intervjupersonernas kontakter med aktörer på både nationell och internationell nivå 
varit av intresse, dvs. om respektive person endast haft kontakt med nationella aktörer eller 
om de också har haft mellanstatliga/transnationella förbindelser. 

En annan aspekt som har haft betydelse för en undersökning är forskningsområdets speciella 
termer och språk. En viktig del av inledningsskedet av en multilateral förhandling består av 
att de förhandlande parterna söker finna ett gemensamt språk och gemensamma termer som 
kan användas undo: förhandlingamas gång. Det innebär i praktiken att innebörden i en rad 
termer bestäms så att alla deltagande parter är överens om vad termerna står för. Det leder 
också till att ett speciellt förhandlingsspråk uppstår som är klart och tydligt för de personer 
som är in volverade i en förhandling men som däremot kan vara mer svårtillgängligt för en 
utomstående. Under Uruguayrundan användes en rad termer av mer teknisk natur rörande 
utrikeshandelsfrågor.51 Det finns inga garantier för att dessa termer används på ett sätt som 

51 Exempelvis Trips och Trims - se kapitel 3. 
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överensstämmer med användningen inom förhandlingarna eller som de användes av de 
intervjuade, men förhoppningen är här att den kunskap om, och förståelse för, förhand
lingarna som erhölls vid intervjuerna har bidragit till en så korrekt användning som möjligt av 
förhandlingstermerna. Till detta har även annan litteratur om Uruguayrundan och handels
politik använts. Det var dock vid intervjuerna som betydelsen av de olika termernas innebörd 
framstod som klarare. 

Annat material har också använts. En genomgång av handlingar i Kommerskollegiums arkiv 
har genomförts. Kommerskollegium är den centrala myndigheten för handelspolitiken och har 
därför kontakter med andra relevanta aktörer. Det genomgångna materialet visar 
myndighetens externa kontakter rörande Uruguayrundan. Materialet består huvudsakligen av 
remisser från Utrikesdepartementets handelsavdelning rörande Uruguayrundan, Kommers
kollegiums svar på remisserna samt Kommerskollegiums korrespondens med andra aktörer, 
exempelvis ett antal näringslivsorganisationer. En total redovisning av detta arkivmaterial 
skulle bli mycket omfattande varför det istället redovisas i en sammanfattad form. 
Arkivmaterialet var inte tillgängligt medan Uruguayrundan pågick p.g.a. att dess innehåll var 
sekretessbelagt. Detsamma gäller Utrikesdepartementets arkiv vilket visade sig vid en 
förfrågan. Handlingarna där var inte tillgängliga för forskningsändamål. Detta är en vanlig 
omständighet när det gäller utrikespolitiskt arbetsmaterial. Under förhandlingar med andra 
stater ska en enhetlig linje "visas upp" utåt varför det interna arbetsmaterialet ej är tillgängligt 
för utomstående. Det faktum att det i arkivmaterialet också ingår remissvar från enskilda 
företag och organisationer, är ytterligare en anledning till sekretessen. Efter Uruguayrundans 
avslutning blev dock arkivmaterialet tillgängligt på Kommerskollegium. Förhoppningsvis ska 
användningen av materialet, dvs. intervjuerna och arkivmaterialet, sammantaget ge en så 
fullständig bild som möjligt av hur arbetet med utformandet av de svenska positionerna under 
Uruguayrundan fortskred. 

I fråga om övrigt material som har använts för att beskriva Uruguayrundan kan några 
kommentarer vara på sin plats. Det finns idag en alltmer omfattande litteratur som behandlar 
exempelvis handelsfrågor, det internationella handelssystemet, GATT och WTO. En stor del 
av denna litteratur skildrar dessa ämnen utifrån något bestämt perspektiv. Två huvudlinjer kan 
urskiljas. Den ena analyserar eller beskriver GATT/WTO och andra handelsfrågor utifrån en 
frihandelsvänlig synvinkel där den grundläggande utgångspunkten är att frihandel och det 
arbete som bedrivs inom ramen för GATT/WTO gynnar alla länder, oavsett om det handlar 
om industri- eller utvecklingsländer. Den andra huvudfåran inom litteraturen intar en betydligt 
mer kritisk attityd och skildrar GATT/WTO som en representant för industriländernas 
ekonomiska intressen. Dessa två huvudlinjer går att urskilja både ifråga om den 
forskningslitteratur som analyserar GATT/WTO-frågor men återfinns också i litteratur av 
annan karaktär, exempelvis hos olika författare som beskriver Uruguayrundan "inifrån". Detta 
komplicerar givetvis bilden av händelseförloppet under Uruguayrundan. Den beskrivning av 
Uruguayrundan som återfinns i detta arbete gör därför inga anspråk på att beskriva 
utvecklingen under förhandlingarna på ett fullständigt sätt, dvs. att alla aspekter och aktörers 
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bilder av processen ingår. Här är ambitionen att beskriva Uruguayrundans yttre ram på det 
sätt som är möjligt for en utomstående betraktare utifrån material som finns tillgängligt. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av fyra kapitel. Kapitel 2 utgör den teoretiska referensramen. Det tredje 
kapitlet behandlar utvecklingen av GATT fram till WTO:s bildande. Där ingår en allmän 
beskrivning av utvecklingen under Uruguayrundan som kortfattat också berör det svenska 
agerandet under förhandlingsprocessen. Det sista kapitlet inleds med en teoretisk fördjupning 
av litteraturen rörande utrikespolitiskt beslutsfattande. Vidare beskrivs och analyseras 
utrikesförvaltningens arbete med Uruguayrundan. Kapitlet avslutas med en diskussion av det 
empiriska resultatet samt hur det ska följas upp i den fortsatta studien. 
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2 

TEORETISK REFERENSRAM 

"Nowhere is the interrelationship between domestic and international 
politics more evident than in trade policymaking. "i 

2.1 Introduktion 

Multilaterala forhandlingar, och olika former av verksamt som kan relateras till sådana, kan 
analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Detta har implikationer för en studie som 
analyserar hur en stat utformar sina positioner inför och under en multilateral förhandling i 
och med att det inte finns en teori som ensamt kan förväntas ge insikt i vilka aktörer och 
processer som kan vara relevanta att studera, vilket inte är ovanligt inom den samhälls
vetenskapliga forskningen. För att erhålla en förståelse om vad som är centralt i multilateralt 
förhandlingsarbete, kan det vara värdefullt att vända sig till olika teoretiska perspektiv för att 
bilden av fenomenet som analyseras ska bli så mångfacetterad som möjligt. En utgångspunkt 
är här att det är av central betydelse att ta i beaktning att både nationella och internationella 
processa- influerar aktörer i en multilateral förhandling. På båda dessa nivåer återfinns 
faktorer som kan vara användbara för att öka förståelsen för vad som styr staters agerande på 
nationell nivå under de processer som en multilateral förhandling består av. 

Internationella förhandlingar2 brukar beskrivas som ett komplext, svårfångat fenomen som 
berör en rad olika aktörer, processer och dimensioner. Detta kapitel ska identifiera några 
centrala ansatser som kan vara betydelsefulla för en stats utformning av ställningstaganden, 
positioner och handlingsmönster under en internationell förhandling. Studien fokuserar främst 
på utveckling på nationell nivå men ska ändå diskutera betydelsen av att relatera olika 
analysnivåer till varandra när internationella förhandlingar analyseras. Här rör det sig speciellt 
om vikten av att studera det som sker på nationell nivå eftersom det i sig är betydelsefullt men 
också för att det är a v värde för att erhålla en förståelse för vad som sker på internationell 
nivå. Den teoretiska referensramen sammanfogas av teorier och slutsatser om internationella 
förhandlingar, relationen mellan nationell och internationell analysnivå, relationen mellan 
utrikes- och handelspolitik samt aktörers roller i förhandlingsprocesser. Områdena antas alla 
vara relaterade till syftet i denna studie och nödvändiga att förhålla sig till. Referensramen 

1 Goldstein, Judith (1998) "International Institutions and Domestic Politics", i Kiueger, Anne O (ed) The WTO 
as an International Organization. Chicago: University of Chicago Press, s 138. 
2 Benämningarna multilaterala och internationella förhandlingar används här synonymt. 
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mynnar ut i ett antal slutsatser om processer och aktörer som deltar i sammanhang liknande 
den som analyseras här. Den ska ge en förståelse för den kontext inom vilket den empiriska 
studien ska ses. Avsikten är också att peka på luckor i studiet av internationella förhandlingar. 
I många studier av sådana, framhålls nationella aktörer, intressen och processer som centrala 
för en stats agerande gentemot andra stater men få studier undersöker konkret vad som sker 
nationellt inför och under multilaterala förhandlingar vilket är syftet med denna studie. 
Identifieringen av relevanta aktörer på nationell nivå som görs i kapitlet leder fram till 
studiens undersökningsmodell. Den identifierar aktörer som kan vara viktiga att studera i 
detta sammanhang samt diskuterar hur dessas agerande kan betraktas. Referensramen och 
undersökningsmodellen ska därmed ge en teoretisk förståelse som ligger till grund för den 
empiriska undersökningen. Den utgör en utgångspunkt för frågor som ställs till det empiriska 
materialet. Sammanfattningsvis så ska den teoretiska referensramen ma- övergripande 
beskriva processer som är centrala vid multilaterala förhandlingar medan undersöknings
modellen fokuserar på nationella aktörer som kan antas vara av betydelse i detta samman
hang. 

2.2 Multilaterala förhandlingar 

Under efterkrigstiden har ett fenomen som rör en rad olika aktörer fått allt större betydelse. 
Det fenomen som åsyftas här är multilaterala förhandlingar. Enligt Hampson har de 
internationella relationerna genomgått fundamentala förändringar under de senaste decennier
na vilket bl.a. visat sig att fler aktörer har involverats i multilaterala samarbetsformer. 
Förändringarna har resulterat i framväxten av krav på hur det diplomatiska arbetet bör 
bedrivas.3 Detta avsnitt ska diskutera vad som är specifikt och intressant med multilaterala 
förhandlingar och visa på den ram, dvs. den kontext inom vilken en stats agerande inför och 
under en multilateral förhandling ska ses. Avsnittet fokuserar på multilaterala förhandlingar 
varför den litteratur som behandlar förhandlingssituationer ur andra perspektiv inte kommer 
att beröras. Nästan all verksamhet av politisk karaktär innehåller element av förhandlingar 
men i detta sammanhang är det processer som kan iakttas under multilaterala förhandlingar4, 
som är centrala. Detta första avsnitt ska därmed besvara frågan om vad som kännetecknar 
internationella förhandlingar men också vad som karaktäriserar teorier som analyserar 
processer relaterade till internationella förhandlingar? 

Multilateral diplomati, som definieras som en verksamhet bestående av sammankomster där 
minst tre stater deltar, engagerar ett ständigt ökat antal stater och förhandlare.5 Diplomatiska 
förhandlingar är på intet sätt någon ny företeelse utan har under lång tid fyllt en viktig 
funktion inom det internationella statssystemet. Inom diplomatin, ett av regeringarnas 

3 Hampson, Fen, Osler (1995) Multilateral Negotiations. Lessons from Arms Control, Trade and the 
Environment. Baltimore: The John Hopkins University Press. 
4 En multilateral förhandling kännetecknas av att den är öppen för alla som är direkt berörda. 
5 Berridge, G R ( 1995) Diplomacy. Theory and Practice. London: Prentice Hall, s 56. 
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instrument i utrikespolitiken, har dock de multilaterala kontakterna blivit allt mer omfattan
de.6 Förhandlingars ökade betydelse har visat sig i både de konfliktförebyggande och 
konfliktlösande funktioner som förhandlingar haft. Diplomatiska förhandlingar består 
vanligen av en kommunikationsprocess mellan stater som söker gemensamt acceptabla 
lösningar.7 En medvetenhet om att internationella överenskommelser kan, men inte alltid 
förmår, bidra till att lösa gemensamma, globala problem, har kommit att involvera aktörer i 
förhandlingar. Förklaringen till varför de internationella förhandlingarna ökat i omfattning 
kan emellertid vara flera. Den ökade interdependensen, dvs. det ömsesidiga, men inte alltid 
symmetriska, beroendet mellan stater, har anförts som en orsak. Politiska, ekonomiska och 
kulturella förbindelser mellan stater har blivit alltmer avgörande för dem och andra aktörer, 
vilket lett till att stater i mindre grad kan isolera sig utan måste, på olika sätt, öppna sig för 
kontakter gentemot omvärlden. Internationella förhandlingar fungerar då som en mötesplats. 

En annan förklaring till de multilaterala förhandlingamas ökade betydelse kan vara att 
diplomatin utgör ett medel som används av nationella beslutsfattare for att försöka återta 
kontrollen över alltmer komplexa gränsöverskridande verksamheter där icke-statliga aktörer 
fått en ökad betydelse.8 Vidare har antalet internationella organisationer, som har till uppgift 
att fungera som mötesplatser for aktörer samt försöka lösa globala problem, ökat kraftigt 
under efterkrigstiden och förhandlingar är ett centralt inslag i dessa organisationers 
verksamhet. De multilaterala samarbetsformernas roll för enskilda stater, har emellertid 
ifrågasatts. Utifrån ett realistiskt synsätt på internationella relationer, antas inflytelserika stater 
föredra bilaterala kontakter mellan stater eftersom de då i högre grad förväntas kunna driva 
sina nationella intressen. Multilaterala samarbetsformers förmåga att fungera effektivt, dvs. 
producera lösningar som kan accepteras, bedöms utifrån detta perspektiv som små.9 Mindre 
stater, som inte besitter samma inflytande som exempelvis stormakter, förväntas dock vara 
mer positivt inställda till multilaterala arrangemang eftersom de, i samarbete med andra stater, 
kan erhålla större möjligheter till inflytande och därmed vinna fördelar. En stat kan i detta 
sammanhang karaktäriseras som "större" eller "mindre" utifrån egenskaper relaterade till 
sakområden som behandlas multilateralt. Samtidigt förväntas ofta större staters direkta 
inflytande på de multilaterala samarbetsformerna vara mer omfattande. De kan i kraft av sin 
betydelse, förmå andra stater att agera på ett, för dem, önskvärt sätt. Mindre stater förväntas 
följaktligen vara mindre inflytelserika. Det finns dock tecken som tyder på att detta inte alltid 
överensstämmer med multilaterala förhandlingssituationer. Finlayson och Weston diskuterar 
betydelsen av staters storlek under multilaterala handelsförhandlingar.10 De identifierar olika 
grupper av stater, större stater och medelstora stater.11 Gruppindelningen bygger på marknads

6 Barston, Ronald P (1988) Modern diplomacy. London: Longman, s 4. 
7 Cohen, Raymond (1991) Negotiating Across Cultures. International Communication in an Interdependent 
World. Washington: Unites States Institute of Peace Press, s 9. 
8 Hampson (1995), s 4. 
9 Kahler, Miles (1993) "Multilateralism with Small and Large Numbers", i Ruggie, John Gerard (ed), Multi
lateralism Matters. The Theory and the Praxis of an Institutional Form. New York & Oxford: Columbia 
University Press. 
10 Finlayson & Weston (1990), s 5-10. 
11 Större stater är USA, EU och Japan medan Norge, Australien, Turkiet och Brasilien är medelstora stater. 
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andelar av världshandeln men också på aktivitetsgrad under förhandlingar. Den senare 
gruppen har, enligt Finlayson och Weston, visat en ökad aktivitet i multilateralt samarbete 
inom utrikeshandelns område vilket tyder på att variationer i aktivitetsgraden inte enbart är 
beroende av storlek. Aktivitetsgraden är relaterad till förväntat inflytande hos de medelstora 
staterna.12 

Internationella förhandlingar kan definieras som "the process by which conflicting parties' 
positions are combined to form a common decision"13. Processen karaktäriseras vanligen av 
en hög grad av komplexitet. Winham uttrycker att moderna internationella förhandlingar kan 
ses som ett utövande i komplexitet.14 Med det avses att internationella förhandlingar allt oftare 
behandlar ett flertal frågor parallellt. Frågorna som behandlas är of ta tekniskt komplicerade 
till sin natur v ilket medför en risk för att de uppfattas på ett olikartat sätt av förhandlings-
deltagarna. Det kan leda till svårigheter när motstridiga åsikter och uppfattningar om 
sakområdet ska länkas samman i ett slutresultat. Vidare kan det ofta också uppkomma en 
osäkerhet angående effekterna av ett förhandlingsresultat. Det blir därför avgörande för för
handlare och beslutsfattare att försöka reducera osäkerheten.15 Komplexiteten kan emellertid 
också skapa möjligheter för förhandlare om de förmår att utnyttja mångfalden, dvs. att 
sammankoppla förhandlingar inom olika områden med varandra, s.k. "crosslinkage". En 
annan omständighet som har bidragit till förhandlingarnas sammansatta karaktär är att antalet 
stater ökat under efterkrigstiden vilket komplicerat förhandlingar genom att fler stater deltar. 
Under en internationell förhandling kan dock den inledande komplexiteten reduceras om 
deltagarnas positioner är tydliga och de tekniska tolkningsproblemen löses, dvs. deltagarna 
kommer överens om hur termer ska tolkas. 

Vad det är som styr internationella förhandlingars utveckling är omdiskuterat. Det finns, som 
tidigare nämnts, ingen enstaka teori som analyserar internationella förhandlingar som ett 
enhetligt fenomen utan det sker vanligen utifrån olika angreppssätt. Förhandlingsteori 
används inom en rad discipliner såsom företagsekonomi, statsvetenskap, juridik och 
psykologi. Internationella förhandlingar har analyserats bl.a. med hjälp av spelteori, organisa
tionsteori, struktur- och aktörsanalys, teorier om makt, koalitioner samt teorier om besluts
fattande.16 Det existerar alltså en mångfald i fråga om hur internationella förhandlingar 
analyseras. Gemensamt för analyserna är dock i allmänhet synen på vilka aktörer som är i 
fokus i multilaterala förhandlingar, dvs. staterna. Ett traditionellt synsätt ser internationella 
förhandlingar som ett relativt statiskt fenomen där stater betraktas s om enhetliga aktörer som 

12 I internationella sammanhang har Sverige ofta definierats som en småstat Detta kan dock diskuteras. En 
vanlig definition av begreppet småstat utgår från en stats andel av världshandeln, BNP, försvarsmakten och 
teknologisk kompetens. Inom dessa områden är Sverige mer en medelstor stat än en småstat. Se Sundelius, 
Bengt (1995) "Sverige bortom smås tatsbindningen: litet men smart i ett intemat ionaliserat Euro pa", i SOU 
1995:132 Utvidgning och samspel. Stockholm: Fritzes. 
13 Zartman (1994), s 4. 
14 Winham, Gilbert R (1977) "Complexity in international negotiations", i Druckman, Daniel (ed) Negotiations. 
Social-psychological perspectives. Beverly Hills: Sage, s 347. 
15 Ibid, s 352. 
16 Zartman (1994), s 7-9 och Hampson (1995), s 7-19. 
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agerar utifrån ett identifierbart nationellt intresse. En stor del av litteraturen om internationella 
forhandlingar ser dessa som interaktion på mellanstatlig nivå där enskilda förhandlares, 
byråkraters eller icke-statliga aktörers betydelse inte analyserats mer djupgående.17 Om 
enskilda forhandlare studerats har det främst rört sig om hur ledande politiker som tex. 
presidenter, ministrar eller ambassadörer agerat i själva förhandlingen.18 Processen på den 
nationella nivån har tidigare i regel behandlats kortfattat och översiktligt. I studier av 
bilaterala förhandlingar förefaller det dock vanligare att nationella aktörers och processers 
betydelse analyserats. Där antas en stats nationella resurser vara en faktor som kan influera en 
förhandlingssituation. 

Internationella förhandlingar är alltså en del av staters multilaterala diplomati. De handels
politiska frågorna har under lång tid även funnits med på agendan vid direkta diplomatiska 
kontakter mellan stater, både i bilaterala och multilaterala sammanhang. Barton menar att 
'Trade has traditionally been a concern of diplomacy. Trade interests and trade policy are 
generally part of the central preoccupations of most states."19 Den multilaterala diplomatin på 
det handelspolitiska området definieras ibland som "new diplomacy" eller "total diplomacy" 
för att markera den ökade betydelsen av denna form av diplomati samt att den har andra 
kännetecken än den mer traditionella, institutionaliserade, bilaterala diplomatin inriktad på ett 
utbyte mellan stater och deras ledare. De nyare formerna av diplomati karaktäriseras av en 
större öppenhet gentemot omvärlden, att fler aktörer involveras och att andra frågor än de 
säkerhetspolitiska, inkorporeras i diplomatisk verksamhet.20 

Syftet med internationella förhandlingar varierar, både med avseende på ämne och funktion. 
En klassificering kan göras utifrån vad som behandlas och i vilken form det sker. 
Multilaterala förhandlingar kan inriktas på politiska förbindelser i fråga om exempelvis 
nedrustning, gränsfrågor eller medling vid en konflikt. De behandlar också ekonomiska 
aspekter såsom ekonomisk utveckling, lån, investeringar, bistånd m.m. Handelsfrågor, i form 
av handelsavtal, förhandlingar om tullar och dumping, export- och importkvoter, diskuteras 
också i multilaterala förhandlingar. Winham identifierar två huvudgrupper av internationella 
förhandlingar, ekonomiska förhandlingar och förhandlingar inriktade på säkerhetsfrågor.21 

Den senare typen av förhandlingar karaktäriseras av att de inriktats på bevarandet av 
existerande förhållanden medan ekonomiska förhandlingar i högre grad syftat till att 
åstadkomma förändringar i den internationella miljön. De ekonomiska förhandlingarnas 

17 lida, Keisuke (1993) "When and How Do Domestic Constraints Matter? Two-Level Games and Uncertainty", 
Journal of Conflict Resolution 37 (3), s 406, Winham (1979), Mayer, Fredrick W (1992) "Managing domestic 
differences in international negotiations: the strategic use of internal side-payments", International Organization 
46 (4), s 795. 
18 Starkley, Bridgid, Boyer, Mark A & Wilenfeld, Jonathan (1999) Negotiating a Complex World. An 
Introduction to International Negotiation. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers Ine, s 4. 
19 Barston (1988), s 159. 
20 Se Hamilton, Keith & Langhome Richard (1995) The pratice of diplomacy. Its evolution, theory and 
administration. London: Routledge och Smith, Steve & Bayliss, John (1997) The Globalization of World 
Politics, Oxford: Oxford University Press, s 249-261. 
21 Winham, Gilbert (1987) "Multilateral Economic Negotiations", Negotiation Journal 3 (2), s 175. 
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betydelse anses allmänt ha ökat i och med expansionen i den globala ekonomin. 

Internationella förhandlingar kan alltså ha olika funktion. Tidigare förknippades dessa mellan 
stater för lösandet av direkta politiska konflikter. I och med att förhandlingarna blivit alltmer 
omfattande, går det också att iaktta andra syften med dem. Iklè har identifierat fem huvud
syften med internationella förhandlingar.22 

- Utvidga gällande avtal. Syftet kan vara att utvidga eller förlänga en gällande överens
kommelse. Det existerande avtalet präglar då i hög grad förhandlingen. 
- Normalisering. Målet kan också vara att upprätta en ny överenskommelse för att normalisera 
en förbindelse, t.ex. genom att lösa en konflikt eller upprätta diplomatiska förbindelser. 
- Omförhandling. Denna typ av förhandling inriktas på en omförhandling av en existerande 
överenskommelse men här finns vanligen en mer offensiv förhandlingspart som söker en 
förändring av en gällande överenskommelse. 
- Nya avtal. Förhandlingar syftar också till att skapa överenskommelser inom områden, eller 
mellan parter, där sådana inte existerat tidigare. Det måste då finnas ett gemensamt intresse 
som är tillräckligt starkt för att inleda förhandlingen. 
- Sidoeffekter. En part kan ha egna syften som inte direkt är relaterade till den pågående 
förhandlingen. Det kan handla om att informera sig om motpartens ställningstaganden eller att 
informera om en egen position. Iklé betonar främst sidoeffekternas betydelse för utrikes
politiken medan andra författare senare diskuterat sidoeffektemas inrikespolitiska betydelse. 
Diplomater som deltar i en internationell förhandling kan även ha intressen på "hemmaplan" 
som de, i egenskap av regeringsrepresentanter, måste tillfredsställa för att ett förhandlings
resultat ska accepteras.23 

Mellan stater bedrivs alltså både bilaterala och multilaterala förhandlingar. Båda formerna 
kännetecknas av direkta förbindelser mellan stater där maktstrukturer och strategiskt tänkande 
kan påverka utfallet. Zartman menar dock att multilaterala förhandlingar bör särskiljas från 
bilaterala förhandlingar eftersom de förstnämnda har ett antal drag som är specifika för dem.24 

- Flera parter deltar. Multilaterala förhandlingar kännetecknas av att fler parter är 
involverade. Deltagarna är suveräna aktörer, dvs. stater med egna intressen samt förbindelser 
med specifika särintressen som kan försöka påverka dem. 
- Flera frågor förhandlas samtidigt. Under multilaterala förhandlingar behandlas vanligen 
flera frågor parallellt. Möjligheter att göra "trade-offs", kompromisser, mellan de olika 
delområdena uppstår. 
- Rollfördelning. Vidare kännetecknas multilaterala förhandlingar av att de deltagande 
parterna intar olika roller under förhandlingsarbetet. Zartman beskriver att parterna "They can 
drive, conduct, defend, breake or cruise"25. Vissa stato* är starlet engagerade och försöker 
förmå övriga parter att delta i förhandlingen. Andra stater är mer neutrala men arbetar ändå 

22 Iklé, Fred Charles (1964) How Nations Negotiate. New York: Harper & Row, kapitel 3. 
23 Se tex. Mayer, Fredrick W (1992) "Managing domestic differences in international negotiations: the strategic 
use of internal side-payments", International Organization 46 (4): 793-818. 
24 Zartman (1994), s 4-5. 
25 Ibid, s 5. 

27 



mot ett slutresultat. Stater som är intresserade av enstaka delområden strider for dessa. För att 
inte låta den egna framtida handlingsförmågan begränsas av ett tänkbart slutresultat väljer 
stater ibland att blockera förhandlingsarbetet. Stater kan också vara mindre engagerade eller 
aktiva i det faktiska resultatet från förhandlingen och därför välja att ansluta sig till andra 
staters agerande i en slutförhandling. 
- Konsensus. Vid internationella förhandlingar är målsättningen i regel att nå enighet om 
slutresultatet, dvs. konsensus. Det kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att de stater 
som inte stödjer ett förslag, lägger ner sin röst vid en omröstning. Ibland krävs dock att alla 
deltagande stater röstar ja för att ett förslag ska antas. 
- Regelskapande. Multilaterala förhandlingar syftar ofta till att uppnå enighet om 
gemensamma regler inom ett visst område. Reglerna kan vara mer eller mindre långtgående. 
- Koalitioner. Multilaterala förhandlingar kännetecknas av koalitionsbildning. Stater söker 
samarbetspartners för att uppnå resultat. Koalitioner kan förenkla förhandlingsarbetet i och 
med att antalet önskvärda utfall och aktiva aktörer minskar. Motsättningar mellan olika 
koalitioner kan dock försvåra en förhandling. 

Det finns också en variation i hur internationella förhandlingar bedrivs. Praxis har dock 
utvecklats som innebär att många internationella förhandlingar följer en likartad procedur där 
ett antal steg kan identifieras. Processen beskrivs översiktligt här.26 

1) Innan diskussionerna om att inleda en förhandling startar, tar en aktör initiativ och under
söker intresset för att bölja diskutera en förhandling. De inledande diskussionerna kan sträcka 
sig över flera år. 

2) När den inledande kontakten etablerats, påbörjas den första reella fasen i en internationell 
förhandling. Den består av s.k. för-förhandlingar där parterna enas om att påbörja en 
förhandling, diskuterar vad som ska behandlas samt bestämmer tidpunkt för förhandlingarnas 
inledande. Förhandlingsdeltagarna förbereder positioner nationellt. Efter diskussioner beslutar 
partema om agendan för förhandlingen samt på vilken nivå samtalen ska föras, dvs. om de 
ska föras mellan politiska beslutsfattare och/eller tjänstemän. 

3) Nästa fas består av förhandlingarnas inledande. Det sker vanligen med ett ministermöte för 
att markera förhandlingarnas betydelse. Då beslutas om procedurer under förhandlingen samt 
tekniska detaljer. Exempelvis faststalls förhandlingsspråket, dvs. vad olika termer som 
används under förhandlingarna avsa-. Vidare beslutas om ifall en slutpunkt för förhand
lingarna ska fastslås, dvs. en "deadline". 

4) I den na del av förhandlingarna sker det faktiska förhandlingsarbetet. Det bedrivs vanligen 
av tjänstemän från utrikesförvaltningarna. I och med att allt fler frågor behandlas vid 
internationella förhandlingar, deltar nu allt oftare tjänstemän från olika ministerier också på 

26 Se t.ex. Barston (1988), s 81 och Berridge (1995), kap 6-9. 
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något sätt i förhandlingsarbetet. Ibland deltar ministrar men huvudansvariga är staternas 
förhandlingsdelegationer. 

5) Detta stadium av förhandlingar består av slutförhandlingen. Parterna ska enas om slut
resultatet. Vid komplicerade förhandlingar tar denna fas ibland längre tid än planerat vilket 
kan leda till att det blir nödvändigt att flytta fram "deadline". Om så sker, betraktas det oftast 
som ett misslyckande. 

6) Förhandlingarnas sista fas består av undertecknandet av överenskommelsen, förutsatt att 
parterna har accepterat slutresultatet. Slutligen ska det färdiga resultatet i många fall 
ratificeras av det nationella parlamentet för att träda i kraft. Under vaije fas av förhandlings
processen finns sannolikt återkopplingar mellan nationell och internationell nivå. Det ät där 
som motiven till agerandet på internationell nivå återfinns. 

Stater kan alltså inneha olika roller under en förhandling. Aktivitetsgraden under förhand
lingarnas gång kan också variera dem emellan. Vilken position en stat kan eller vill inta under 
en specifik förhandling, kan vara influerat av faktorer som är relaterade både till egenskaper 
hos den enskilda staten men också till förhandlingens kontext. Liksom i andra sammanhang 
där stater möts, kan utfall och agerande förstås med användandet av begreppen aktör och 
struktur. Debatten om strukturer och aktörers betydelse kan, enkelt uttryckt, sägas handlä om 
vilken analysnivå som bör/ska studeras.27 När det gäller internationella förhandlingar kan 
aktörernas förmåga att agera antas vara influerad både av deras inflytande inom sakområdet 
som förhandlingarna rör och av positionen i det system, den struktur, som staterna rör sig i. 
Ett aktörsperspektiv innebär att enskilda aktörer, stater, antas ha betydelse medan ett 
strukturperspektiv betonar aktörens position i systemet, i detta fall det internationella, som 
avgörande för dess förmåga att agera och även hur agerandet sker och utformas. Båda 
perspektiven rör staternas maktpositioner och förmåga att agera. Eftersom denna studie är en 
aktörsstudie av en stats utformning av sina positioner inför och under en internationell 
förhandling, är aktöremas betydelse en viktig utgångspunkt. Det betyder inte att strukturernas 
inflytande betraktas som irrelevant. Det ingår dock inte i denna studies syfte att undersöka 
strukturernas betydelse i den övergripande förhandlingsprocessen. 

Internationella förhandlingar kan ge upphov till en rad alternativa strategier inför och under 
förhandlingsprocessen. Förutom intresset för sakfrågan, kan den egna förväntade rollen under 
förhandlingen styra agerandet. Om möjligheterna att påverka bedöms som små eller 
obefintliga, kan engagemanget för att utforma strategier och positioner förväntas vara lågt. I 
en motsatt situation, dvs. där de egna insatserna under förhandlingarna istället bedöms ha 
någon effekt på resultatet, kan motiven till att utforma strategier vara starkare. I en situation 
där sakfrågan upplevs som angelägen och där resultatet av en förhandling förvänta  ̂ bli 

27 För en sammanfattning av diskussionen om relationen struktur-aktör inom internationella relationer se exem
pelvis Doty, Lynn Roxanne (1997) "Aporia: A Critical Exploration of the Agent-Structure Problématique in 
International Relations Theory", European Journal of International Relations 3 (3): 365-392. 
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gynnsamt for en enskild stat utan att denna direkt agerar, kan beslutsfattarna, under vissa 
omständigheter, avstå från att utforma strategier och försöka påverka förhandlingsutfallet. En 
stat intar då en s.k. fripassagerarposition. Enskilda staters möjligheter att inta en sådan 
position är beroende av om andra stater, av någon anledning, intar en mer aktiv och 
pådrivande roll under en förhandling och kan utöva ett starkt inflytande på utvecklingen. En 
sådan stat kan vara en stat som inom litteraturen om internationella relationer definieras som 
en hegemoni.28 Hegemoniers ställning är emellertid inte ett statiskt tillstånd opåverkbart av 
förändringar. En hegemonis position kan, av olika anledningar, förändras. Likaså kan andra 
staters inflytande förändras.29 

Staters agerande kan också vara beroende av förhandlingsskicklighet, dvs. enskilda förhandla
res faktiska förmåga att kommunicera. Inflytandet kan därför ibland vara större än vad som 
kan förväntas utifrån en stats övriga egenskaper såsom storlek eller antal aktiva förhandlare. 
Raino Maines benämner aktörer som kan påverka en internationell förhandling på ett markant 
sätt som entreprenörer.301 detta sammanhang kan begreppet entreprenör ses som en aktör som 
visar sig ha en överlägsen förmåga att använda sig av komplex information och att påverka 
omständigheter till egen fördel. Viktiga egenskaper hos enskilda förhandlare kan exempelvis 
vara flexibilitet i fråga om användandet av medel för att uppnå mål, personlig känslighet i 
relationen till motparten och uppfinningsrikedom när det gäller förhandlingslösningar och 
tålamod.31 

Multilaterala handelsförhandlingar kännetecknas även de, liksom andra former av 
multilaterala förhandlingar av en hög grad av komplexitet. Enligt Sjöstedt deltar vanligen 
många stater i denna typ av förhandlingar, ett stort antal frågor behandlas och de bedrivs i 
regel under en lång tidsperiod.32 I handelsförhandlingar finns också mestadels en stark 
koppling till tidigare förhandlingar vilket präglar hur de utformas. En allmän uppfattning om 
vad handelspolitik är, såsom det formulerats i den regim som GATT-avtalet kan sägas utgöra, 
influerar förhandlingarnas uppbyggnad. Dessutom karakteriseras multilaterala handels
förhandlingar av ett arv från tidigare förhandlingar angående hur de faktiskt bedrivs, dvs. 
"spelets regler".33 För en stat som deltar i en handelsförhandling är det av vikt att identifiera 
vilka möjligheter och vilka hinder som existerar inom de områden som förhandlingen berör. 
Den bör därmed definiera sina handelsintressen. Sjöstedt beskriver en nations handels
intressen som uppfattningar och förväntningar hos dai politisk-ekonomiska eliten i ett land 

2S Hegemonibegreppet har behandlats i många studier, se exempelvis Keohane (1984). För en diskussion av 
"freeriders" och hegemoner i relation till handelspolitik, se Lex. Ahnlid, Anders (1992) 'Tree or Forced Riders? 
Small States in the International Policial Economy: The Example of Sweden", Cooperation and Conflict 27 (3): 
241-276. 
29 För en diskussion av förändringstendenser i internationella handelsförhandlingar, se Sjöstedt, Gunnar (1991) 
'Trade Talks", i Kremenyuk, Victor A (ed), International Negotiation. Analysis, Approaches, Issues. San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
30 Maines, Raino (1995) "'Leader' and 'Enöpreneur' in International Negotiations: A Conceptual Analysis", 
European Journal of International Relations 1 (1): 87-112. 
31 Se Rubin, Jeffrey Z (1991) "The Actors in Negotiation", i Kremenyuk (1991), s 97. 
32 Sjöstedt (1991), s 316. 
33 Ibid, s 317. 
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angående dess handelsutbyte med omvärlden.34 Vidare var multilaterala handelsförhandlingar 
tidigare mer förutsägbara i och med att ett fåtal stater dominerade både vilka frågor som 
behandlades samt själva förhandlingsprocessen. De ledande staterna kunde i hög grad 
samordna sina policies i och med att de hade liknande identifierbara intressen. Med en utökad 
förhandlingsagenda och en ökad komplexitet i förhandlingarna har de multilaterala 
handelsförhandlingarna ändrat karaktär . Det har blivit svårare att kalkylera om dess utgång. 
Samordningen mellan olika staters förhandlingslinjer har försvårats delvis beroende på att 
mängden frågor som behandlas ökat men också på att förhandlingsarbetet blivit mer 
kunskapskrävande. Dessutom berör handelsförhandlingar i allt högre grad ett allt större antal 
inomnationella aktörer vilket också komplicerat utformningen av förhandlingspositioner.35 

Vidare så kan den ökade komplexiteten i multilaterala handelsförhandlingar leda till att stater 
tvekar inför ett deltagande i förhandlingen. Den direkta relevansen kan vara svårare att 
identifiera när förhandlingsfrågorna ändrar karaktär. Kommunikationen mellan de stater som 
vill inleda en förhandling och de som tvekar kan då bli högst avgörande. Det kan bli frågan 
om att med övertygande argumentation försöka förmå stater att se vinsten med att delta i en 
förhandling.36 Handelsförhandlingamas ökade komplexitet kräver också, när en stat bestämt 
sig för att delta, i regel att de nödvändiga administrativa resurserna finns på "hemmaplan". 
Förhandlingsfrågomas ofta tekniska karaktär kräver vanligen att förhandlarna får hjälp med 
att analysera dem av den egna förvaltningen.37 

Sammanfattningsvis kan några slutsatser dras ifrån detta avsnitt. De multilaterala förhand
lingarnas betydelse har ökat i betydelse under efterkrigstiden. De kännetecknas ofta av en 
komplexitet och osäkerhet som försvårar förhandlingsprocessen men som samtidigt kan 
möjliggöra uppkomsten av koalitionsbildningar. Multilaterala förhandlingar kan betraktas 
som forum för kontakter och diskussioner mellan stater. Staters engagemang i multilaterala 
förhandlingar kan dock antas variera utifrån vilket inflytande de förmodas ha på en 
förhandlingsprocess. Mindre stater förväntas vara mindre inflytelserika samtidigt som de 
förväntas vara mer positivt inställda till denna typ av förhandlingar eftersom de tillsammans 
med andra stater kan erhålla större möjligheter att påverka utvecklingen inom specifika 
områden. Staters förväntade inflytande kan också antas influera de funktioner och positioner 
som intas under en internationell förhandling. Det kan finnas skillnader mellan ekonomiska 
och säkerhetspolitiska internationella förhandlingar som kan härledas till att olika aktörer och 
intressen är berörda. Det finns en intressepluralism i många internationella ekonomiska 
förhandlingar vilket ger svårigheter med att identifiera ett enda allmänintresse. Enskilda 
förhandlares arbete kan ha betydelse för en stats agerande i en multilateral förhandling. Det 
kan vara avgörande att en enskild förhandlare kan bedöma komplex information och agera 
utifrån den bedömningen. De multilaterala handelsförhandlingarna har blivit alltmer 

34 Ibid, s 325. 
35 Ibid, s 329. 
36 Sjöstedt, Gunnar (1999) "Leadership in Multilateral Negotiations", i Berton, Peter, Kimura, Hiroshi & 
Zartman, William I (eds) International negotiation: actors, structure/process, values. Basingstoke: Macmillèn, s 
243. 
37 Ibid, s 247. 
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omfattande och komplexa i sin karaktär vilket påverkar det faktiska förhandlingsarbetet men 
det kan också influera den inomnationella processen under en förhandling i och med att 
alltfler aktörer kan antas vara berörda av den. 

En stor del av litteraturen om internationella förhandlingar som refererats till i detta avsnitt 
fokuserar på den internationella nivån och beskriver stater som enhetliga aktörer. Staterna 
betraktas ofta som en rationell aktör som, utifrån ett identifierbart nationellt intresse, 
kalkylerar om vilken strategi som bör ge det bästa utfallet i förhandlingen och sedan agerar 
utifrån denna strategi. Stater förväntas därmed vara rationella.38 Strategierna och positionerna 
under förhandlingen är nära relaterade till varandra. Det bygger på att ett nationellt intresse 
går att identifiera och att staten förmår agera utifrån detta. Under senare år har alltfler 
ifrågasatt denna slutsats. Frågan är om det alltid är enkelt eller möjligt för aktörer som är 
involverade att välja strategi och position under en förhandling? Betydelsen av aktörer och 
processer på det nationella planet har lyfts fram. Det innebär att flera arenor är centrala och att 
det sker ett samspel mellan aktörerna på de olika arenorna. Förhandlingsprocessen bedrivs 
alltså parallellt på flera plan. 

2.3 Relationen mellan internationell och nationell nivå 

Följande avsnitt ska belysa betydelsen av att studera relationen mellan olika analysnivåer som 
kan iakttas i mellanstatliga relationer. Avsnittet ska belysa den speciella vikt som bör läggas 
vid att studera denna relation under internationella förhandlingar där centrala aktörer rör sig 
mellan olika nivåer under förhandlingsprocessen. Avsnittet ska behandla frågan om nationella 
aktörers betydelse för staters agerande på internationell nivå? 

Sedan länge pågar en diskussion om vilken analysnivå som bör studeras för att erhålla största 
möjliga förståelse för vad som är avgörande för staters agerande inom utrikespolitikens 
område.39 Konstruerandet av analysnivåer kan ses som ett sätt att organisera studiet av 
verkligheten. Antalet analysnivåer kan skilja sig åt i olika analyser men enligt Buzan ansluter 
sig de flesta som analyserar internationella relationer till att det går att identifiera minst tre 
analysnivåer, den individuella nivån (som oftast fokuserar på enskilda beslutsfattare), 
gruppaktörsnivån (här avses vanligen staten, som i de flesta fall ses som den viktigaste 
aktören men det kan också vara andra kollektiva enheter, grupper) och systemnivån.40 När det 

38 Undantag från den rationalistiska ansatsen finns, se exempelvis Bclé, Fred Charles (1999) "The Role of 
Emotions in International Negotiations", i Berton, Peter, Kimura, Hiroshi & Zartman, William I (eds) 
International negotiation: actors, structure/process, values. Basingstoke: Macmillan. Där diskuteras tex. bety
delsen av rädsla och lojalitet hos individer. 
39 Se Lex. Waltz, Kenneth (1959) Man, the State and War. A Theoretical Analysis. New York: Colombia 
University Press. För en sammanfattning av debatten om analysnivåer, se exempelvis Buzan, Bany (1995) "The 
level of Analysis Problem in International Relations Reconsidered", i Booth, Ken & Smith, Steve (eds) 
International Relations Theory Today. Cambridge: Polity samt Onuf. Nicholas (1995) "Levels", European 
Journal of International Relations 1 (1): 35-58. 
40 Buzan (1995), s 203. 
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gäller den sista och mest övergripande nivån görs ofia en åtskillnad mellan global och 
internationell nivå. Ibland tillkommer ytterligare en analysnivå som innebär att en stats 
byråkrati ses som en egen nivå mellan statsnivån och den individuella. För denna studie kan 
en sådan analysnivå ha relevans eftersom utrikesförvaltningen är en aktör som studeras. I 
kapitel fyra kommer frågan om utrikesförvaltningens betydelse att diskuteras mer ingående. 

Betydelsen av att studera relationen mellan nationell och internationell nivå har betonats av 
alltfler forskare. I många tidigare analyser har dock denna relation tagits som självklar och har 
därför e j erhållit en grundläggande belysning. Nationella faktorer betraktades tidigare i hög 
grad som en gemensam förklaringsfaktor som på ett något diffust sätt antagits påverka 
utrikespolitiskt beslutsfattande. Aktörer på den inrikespolitiska arenan kan ha olika intressen 
men när staten väl ska agera utåt har de olika intressena länkats samman till ett gemensamt, 
identifierbart nationellt intresse.41 Hur denna process exakt går till är i många fall oklart trots 
att den nationella nivån ses som sammanlänkad med den internationella nivån. Olika natio
nella egenskaper har antagits utgöra en grund för en stats utrikespolitik men vilka egenskaper 
som verkligen är avgörande samt hur dessa påverkar handlingsförmågan, är sällan klart 
definierat.42 Hagan beskriver att "The existing literature offers not a comprehensive theory but 
rather different pieces of the linkage between domestic politics and foreign policy"43. Det 
finns dock några studier av utrikespolitiskt beslutsfattande där nationella aktörers och 
faktorers betydelse har analyserats.44 Exempelvis har utrikesministeriers funktioner samt 
byråkratins uppbyggnad studerats eftersom de anses kunna ha avgörande inflytande.45 Det 
utrikespolitiska beslutsfattandet har ibland liknats vid en "svart låda" för att beskriva den 
interna processen som föregår ett externt utrikespolitiskt agerande. 

Utrikespolitiskt beslutsfattande har länge betraktats som en uppgift för en mindre grupp 
beslutsfattare, främst regeringar och utrikesdepartement vilket leder till att dai allmänna 
opinionens, samt icke-statliga aktörers, inflytande eller insyn är mindre än inom andra 
politikområden.46 Denna syn på beslutsfattandet har dock alltmer kommit att ifrågasättas i och 
med att synen på staten som en enhetlig aktör i utrikespolitiska sammanhang diskuterats. 
Vidare finns ett behov av att analysera utrikesförvaltningens roll på ett mer differentierat sätt. 
Detta innebär att utrikesförvaltningen, liksom andra delar av statsförvaltningen, inte bör ses 

41 För en samman fattning av diskussionen om begreppet nationellt intresse, se exempelvis Weldes, Jutta (1996) 
"Constructing National Interests", European Journal of International Relations 2 (3): 275-318. 
42 East, Maurice A (1978) "National Attributes and Foreign Policy", i East, Maurice, Salmore, Stephen A & 
Hermann, Charles F (eds) Why Nations Act. Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies. 
Beverly Hills: Sage, s 123, och Blair, David J (1993) Trade Negotiations in the OECD. Structures, Institutions 
and States. London: Kegan Paul International, s 14. 
43 Hagan (1995), s 121. 
44 Se Katzenstein, Peter J (1978) Between Power and Plenty. Foreign Economic Policies of Advanced Industrial 
States. Madison: University of Wisconsin Press, Krasner (1978) och Weidung (1987). 
45 Se exempelvis Hermann, Margret G, Hermann, Charles F & Hagan, Joe D (1987) "How Decision Units Shape 
Foreign Policy Behavior." i Hermann, Charles F, Kegley, Charles W Jr & Rosenau, James N (eds) New 
Directions in the Study of Foreign Policy. Boston: Allen & Unwin. 
46 Light, Margot (1994) "Foreign policy analysis", i Groom, A J R & Light Margot (eds) Contemporary 
International Relations. A Guide to Theory. London: Pinter. 
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som en aktör utan att den bör analyseras som bestående av olika delar. Slutligen har det 
utrikespolitiska området breddats så att politikområden som tidigare inte ansågs ha tydlig 
utrikespolitisk betydelse, i allt högre grad ses som relevanta för externa relationer. Frågor 
rörande miljö, investeringar, livsmedelsförsöijning, migration finns allt oftare på den 
utrikespolitiska agendan. Komplexiteten har i och med detta ökat samtidigt som fler aktörer 
antas vara berörda. Gränsen mellan inrikes- och utrikespolitik anses därmed ha blivit mindre 
tydlig.47 

Andrew Moravcsik har identifierat tre grupper av teorier som berör nationella aspekters 
betydelse i det utrikespolitiska beslutsfattandet.48 För det första finns teorier som fokuserar på 
samhälleliga gruppers betydelse. Grupper försöker öva inflytande direkt eller exempelvis vid 
politiska val. Här be tonas särintressenas betydelse. För det andra finns teorier som har ett 
statscentrerat perspektiv där administrationens och beslutsfattarnas inflytande diskuteras. För 
det tredje finns det en teorigrupp med ett stat-samhälle-perspektiv som analyserar exempelvis 
demokratins betydelse inom utrikespolitiken. Stater med ett demokratiskt styrelsesätt 
betraktas som ovilliga att inleda krig med andra demokratiskt styrda stater.49 

Risse-Kappen menar att det ex isterat ett tomrum i litteraturen i fråga om hur relationen mellan 
vad som sker på nationell och internationell nivå konkret påverkar utrikespolitiskt besluts
fattande.50 För att erhålla förståelse, samt kunna förklara staters agerande i gränsöver
skridande verksamheter, bör olika typer av aktörer, både på nationell och internationell nivå, 
studeras. Nationella strukturer, såsom exempelvis politiska institutioner, det civila samhället 
och den politiska kulturen, antas påverka beslutsfattandet i och med att det är i den miljön 
som besluten fattas.51 Det utrikespolitiska beslutsfattandet kan därmed ej brytas ut ur den 
kontext där en stor del av besluten fattas. Det betyder givetvis inte att betydelsen av den 
externa miljön, dvs. förhållanden utanför de egna nationsgränserna, underskattas eller 
bortdefinieras. Skillnader i nationella strukturer kan dock influera förutsättningarna för 
beslutsfattandet. Beslut rörande externa relationer har därigenom överensstämmelser med 
beslutsfattande som är mer nationellt inriktat. Processer, strukturer och aktörer som finns på 
nationell nivå, och som i vissa fall rör sig på flera nivåer, bör därmed analyseras för att 
förståelsen för vad som formar de extema relationerna, ska öka. 

När det gäller relationen mellan internationella förhandlingar och den nationella arenan, har 

47 Se exempelvis Keohane & Nye (1977) och Karvonen, Lauri & Sundelius, Bengt (1987) Internationalization 
and Foreign Policy Management. Aldershot: Gower. 
48 Moravcsik, Andrew (1993) "Integrating International and Domestic Theories of International Bargaing", i 
Evans, B Peter, Jacobson, Harold K & Putnam, Robert B (eds) Double-Edged Diplomacy. International 
Bargaining and Domestic Politics. Berkeley: University of California Press, s 6. 
49 Denna slutsats är dock starkt ifrågasatt 
50 Risse-Kappen, Thomas (ed) (1995) Bringing transnational relations back in. Non-state actors, domestic 
structures and international institutions. New York: Cambridge University Press. 
51 Ibid, s 284. För en diskussion av politiska ledares inrikespolitiska motiv i utrikespolitisk beslutsfettande se 
också Siverson, Randolph (ed) (1998) Strategic Politicians, Institutions and Foreign policy. Ann Arbor: The 
University of Michigan Press. 
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några begrepp introducerats for att beskriva relationen. Ett sådant begrepp är tvånivå-spel. 
Under slutet av 1980-talet intensifierades diskussionen om relationen mellan olika nivåer. 
Den initierades av Putnams artikel om diplomatins relation till den nationella nivån.52 Enligt 
Putnam är det inte fruktbart att diskutera huruvida nationell politik styr internationella 
relationer eller om det är tvärtom e ftersom båda influerar varandra. Det intressanta är istället 
när och hur? Ett sätt att beskriva forhållandet mellan nationell politik och internationella 
forhandlingar är användandet av begreppet "double-edged diplomacy". Internationella for
handlingar betraktas då som bestående av ett antal tvånivå-spel. Putnams metafor illustrerar 
betydelsen av att både nationell och internationell nivå beaktas för att teoretiskt förstå 
internationella förhandlingar. Diplomatin förstås här som en process bestående i hög grad av 
interagerande på flera nivåer.53 

Internationella förhandlingar bedrivs främst av diplomater och andra tjänstemän vilka 
representerar sina regeringar och ska nå överenskommelser som tillfredsställer deras 
arbetsgivare, dvs. regeringen, och andra aktörer på den nationella nivån. De senare kan också 
betraktas som indirekta uppdragsgivare åt förhandlarna. På nationell nivå finns olika 
grupperingar som mer eller mindre aktivt driver sina intressen gentemot de. politiska 
beslutsfattarna vilka i sin tur söker stöd hos dessa grupperingar för att erhålla och bibehålla 
den politiska makten. Resultatet från internationella förhandlingar ska dessutom ofta 
ratificeras av det nationella parlamentet innan det träder i kraft. I implementeringsfasen kan 
olika grupper vara centrala varför deras inflytande kan vara betydelsefullt också på ett senare 
stadium i beslutsprocesser. På den internationella nivån strävar alltså regeringar efter att öka 
förmågan att tillfredsställa de nationella grupperingamas intressen. Motsättningar på det 
nationella planet mellan olika grupper kan försvåra förhandlarnas agerande på det internatio
nella planet. Det blir speciellt tydligt om starka intressegrupper motsätter sig regeringens linje 
i förhandlingen. Det kan också försvåra förhandlarens möjligheter att identifiera ett nationellt 
intresse i en förhandlingsfråga. Om det däremot existerar en nationell enighet i förhandlings-
frågan, underlättas förhandlingsarbetet. Centrala beslutsfattare och tjänstemän måste emeller
tid ibland göra en avvägning mellan nationella och internationella intressen när strategier och 
positioner ska utformas. På internationell nivå möter de andra diplomater vilka representerar 
stater med större eller mindre inflytande. De befinner sig inom båda dessa sfärer parallellt, 
alltså både på den nationella och den internationella nivån. I mötet med motparten, i detta 
sammanhang andra stater, avgörs behovet av kompromisser, dvs. vilket stöd egna positioner 
har eller om de behöver modifieras för att ett förhandlingsresultat ska kunna åstadkommas. 
Uttryckt i spelteoretiska termer innebär det att beslutsfattarna spelar på två spelplaner 
samtidigt. Spelet blir extra komplicerat genom att ett drag som kan förefalla logiskt i det ena 
spelet, kan vara otänkbart i det andra. En nyckelperson i sammanhanget blir då enskilda 
staters chefsförhandlare som deltar i båda spelen. Putnam menar att om denne ibland måste 
prioritera en av de två nivåerna, är det sannolikt att aktörerna på nationell nivå blir avgörande. 

52 Putnam (1988). 
53 Moravcsik (1993), s 15. 
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Det är hos dessa som förhandlaren har sin bas och utgångspunkt för förhandlingsuppdraget.54 

Förhandlingssituationen kan ytterligare kompliceras om det också finns nationella aktörer i 
andra stater som kan ha betydelse när en strategi eller position utformas av en enskild stat. 
Det kan vara särskilt inflytelserika grupper som röner stor uppmärksamhet. Samman
fattningsvis betonar detta perspektiv behovet av att låta den nationella nivån ingå i analyser av 
internationella förhandlingar. Denna ansats skiljer sig från andra mer traditionella förhand
lingsteoretiska ansatser genom att den fokuserar på processer som pågår parallellt på nationell 
och internationell nivå och sammanbinder de båda processerna. Utgångspunkten är att det 
finns ett samspel mellan processerna. Putnams analys är relevant här eftersom den betonar 
vikten av att analysera den nationella nivån och de aktörer som återfinns där. Den kan också 
ses som ett exempel på allt vanligare försök att kombinera och integrera analysnivåer. Den 
svåra frågan är dock hur detta görs på det mest givande sättet.55 

Putnams artikel har följts av en rad studier som använder sig av metaforen "two-level-games" 
eller pekat på nödvändigheten av att studera den nationella nivån i förhållande till 
internationella förhandlingar. Exempelvis menar Mayer att det inte går att förstå varför 
internationella förhandlingar lyckas eller misslyckas, varför de sker på ett visst bestämt sätt 
eller varför överenskommelser nås utan att ta hänsyn till nationella strukturer och processer.56 

Han menar vidare, till skillnad från anhängare av det mer realistiska synsättet, att det inte går 
att anta att resultatet från den nationella processen alltid ger en policy som en rationell, 
enhetlig aktör kan agera utifrån. De strategier som används, samt de positioner som intas, vid 
en internationell förhandling är ett resultat av en nationell utrikespolitisk policyprocess där en 
rad faktorer kan verka försvårande. Aktörers skilda uppfattningar kan ge upphov till 
motsättningar som komplicerar skapandet av en enhetlig handlingslinje. Om endast en mindre 
grupp i samhället berörs av en internationell förhandling förenklas agerandet på nationell nivå 
till skillnad från en situation där fler eller större grupper upplever sig berörda. Om grupper 
som kan komma att förlora på resultatet från en internationell förhandling, kan kompenseras 
på det nationella planet genom s.k. "side-payments", underlättas förhandlingsprocessen på 
båda nivåerna. Kompensation bör då ske genom att berörda parter kompenseras utan att det 
direkt kan länkas till förhandlingsresultatet, för att inte uppröra motsatta förhandlings
partners.57 

Friman diskuterar andra metoder som förhandlare kan använda för att uppnå ett accepterande 
av ett förhandlingsresultat på den nationella nivån.58 Försök att koppla samman frågor med 
varandra (issue-linkages) och omdefiniering av frågor (issue redefinition) är metoder som 

54 Putnam (1988), s 234. 
55 Moravcsik (1993), s 6-9. 
56 Mayer (1992). 
57 Ibid, s 807. Vid nedrustningsförhandlingar kan nationella krigsmaterielproducenter erhålla garantier om att 
staten ska öka beställningarna inom ett annat vapenslag än det förhandlingen behandlar. Enligt Mayer skedde 
detta i USA vid SALT I-förhandlingarna. 
58 Friman, Richard H (1993) "Side-payments versus security cards: domestic bargaining tactics in international 
economic negotiations", International Organization 47 (3)3: 387-410. 
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nationella beslutsfattare eller förhandlare använder för att erhålla stöd från grupper på 
nationell nivå i en kritisk situation. Genom att omdefiniera en fråga kan den erhålla en 
förändrad betydelse.59 

Enligt McGillivray väljer regeringar också om en förhandling ska ske öppet eller om den ska 
bedrivas utan allmänhetens kännedom eller insyn.60 Valet kan relateras till det förväntade 
väljarstödet. En öppen förhandling ger kännedom om regeringens positioner och informerar 
därmed allmänheten och oppositionen om regeringens ställningstaganden. En sluten 
förhandling ger en regering en möjlighet att överraska omgivningen med ett fardigförhandlat 
avtal. Oppositionen och väljarna ges då mindre möjligheter att framföra synpunkter på 
regeringens positioner under en förhandling. En faktor som har betydelse i sammanhanget är 
avtalets status. Om avtalet ska ratificeras av det nationella parlamentet, kan regeringen behöva 
oppositionens stöd för ett godkännande om den inte har en egen majoritet i parlamentet. Det 
förekommer också att regeringar kan sluta internationella avtal utan de behöver ratificeras.61 

Även Milner har behandlat betydelsen av nationella aktörer för att förstå internationellt 
samarbete.62 Milner hävdar att en anledning till att teorier om internationellt samarbete bortser 
från betydelsen av inrikespolitik, är att de vanligen ser staten som en enhetlig aktör. Det 
realistiska synsättets dominans har huvudförklaringen till detta. Internationell politik ses som 
anarkisk medan nationell politik är hierarkisk. Milner menar istället att nationell politik i 
högre grad är p olyarkisk, dvs. den präglas av en mångfald av intressen. Olika aktörer kan ha 
olika intressen och i en sådan situation blir tillgången till relevant information och hur 
beslutsfattandet faktisk går till, av största betydelse. Aktörers intressen definieras här som 
deras grundläggande, långsiktiga målsättningar. De har också preferenser vilka syftar på 
enskilda policyval som aktörer tror kan bidra till uppfyllande av de mer långsiktiga 
målsättningarna. Preferenserna kan variera över tid medan fundamentala intressen är mer 
stabila.63 För Milner är intressen, institutioner samt information nyckelvariabler.64 När det 
gäller aktörerna på nationell nivå, är tre typer av aktörer relevanta, den exekutiva makten 
(som här omfattar både regeringar, statsministrar och dess administration), den lagstiftande 
makten samt övriga samhälleliga grupperingar. Samspelet mellan dessa präglar besluts
fattandet och för att förstå den nationella policyprocessen bör detta samspel, dvs. "spelet" på 
nationell nivå, kartläggas. Hur det utformas beror på aktörernas int ressen och preferenser, hur 
informationen är fördelad mellan aktörerna samt hur nationella institutioner verkar. Den 

59 Friman beskriver hur president Kennedy inför de kommande internationella handelsförhandlingarna inom 
ramen för den s.k. Tokyorundan 1961 omdefinierade handelsfrågoma till att gälla nödvändigheten av att stoppa 
det kommunistiska hotet. Genom bla. att underlätta handeln mellan icke-kommunistiska stater skulle de 
kommunistiska staternas ekonomiska expansion stoppas och det kalla kriget vinnas. 
60 McGillivray, Fiona (1998) "How Voters Shape the Institutional Framework of International Negotiations", i 
Siverson, Randolph (ed) Strategic Politicians, Institutions and Foreign Policy. Ann Arbor The University of 
Michigan Press, s 79-95. 
61 Ibid, s 79. Resultatet från Uruguayrundan är det enda resultatet från en GATT-förhandling sedan 1947 som 
den franska nationalförsamlingen röstat om. 
62 Milner (1997). 
63 Ibid, s 15. 
64 Ibid, s 11. 
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nationella policyprocessen avgör agerandet på internationell nivå. Denna slutsats förfaller ha 
stark relevans även i denna studie.65 

Ett resultat av internationella förhandlingar är bi ldandet av överenskommelser, s.k. interna
tionella regimer, inom sakområden som t.ex. handel, miljö och nedrustning. Internationella 
regimer bildas när enskilda stater inte ensamma kan åstadkomma önskvärda förändringar eller 
där internationella regelverk anses nödvändiga. Regimer definieras som innehållande princi
per, normer, regler och procedurer.66 GATT-avtalet brukar betraktas som ett exempel på en 
internationell regim. Ett av regimforskningens delområden behandlar regimers uppkomst. 
Under vilka omständigheter och genom vilka mekanismer regimer bildas är centrala frågor 
inom grenen "new institutionalism".67 Tidigare uppfattades regimbildandet vanligen som en 
process där huvudsakligen stater interagerar. Staterna betraktades som förhållandevis 
enhetliga aktörer strävande efter att maximera sitt nationella intresse. Inom regimforskningen 
finns emellertid också studier som beskriver stater som kollektiva enheter bestående av olika 
aktörer, med olika inflytande, som tar hänsyn till nationella förhållanden och icke-statliga 
aktörer. Zürn analyserar nationella faktorers inflytande på staters agerade vid regimbildande.68 

I likhet med Putnam, identifierar Zürn flera analysnivåer där förklaringsvariabler till 
regimbildande återfinns. En förståelse av den nationella politiken ses här som nödvändig. En 
stats agerande under regimbildningsprocessen förstås som ett resultat av både inomnationell 
politik och utrikespolitik. Olika typer av utrikespolitik, som Zürn definierar som en stats 
observerbara handlingar gentemot andra politiska enheter utanför det egna territoriet, ger 
olika beteenden i processen. Om en stat ser ett behov av förändring, kan bildandet av en 
internationell regim vara ett handlingsalternativ. Utifrån empiriska undersökningar drar Zürn 
slutsatser om vilka stater som kan förväntas vara positivt inställda till regimbildande. Stater 
med en konkurrensutsatt ekonomi, starkt beroende av en väl fungerande utrikeshandel men 
som saknar traditionella maktresurser i form av stark militärmakt eller stor befolkning, är 
sannolikt de mest positiva till bildandet av regimer. Internationella regimer kan skapa en 
stabilitet som små stater själva inte kan åstadkomma eftersom de saknar resurser för att 
frambringa en sådan ensam. 

Några slutsatser kan dras av detta avsnitt. Det är centralt att beakta olika analysnivåer när 
aspekter av internationella förhandlingar analyseras. Identifierandet av analysnivåer kan 
betraktas som ett sätt att organisera studiet av verkligheten. Användandet av analysnivåer 

65 Se avsnitt 2.4. 
66 Deflationen kommer från Krasner, Stephen (ed) (1983) International Regimes. Ithaca: Cornell University 
Press, men har använts i många studier om internationella regimer. Se också exempelvis Young, Oran (1989) 
International Cooperation. Building Regimes for Natural Resources and the Environment. Ithaca: Cornell 
University Press, och Rittberger, Volker (ed) (1993) Regime Theory and International Relations. Oxford: 
Clarendon. 
67 För en sammanfattning av litteraturen om internationella regimer, se Levy, Marc A, Young, Oran R & Zürn, 
Michael (1995) "The Study of International Regimes", European Journal of International Relations 1 ( 3): 267-
330. 
68 Zürn, Michael (1993) "Bringing the Second Image (Back) In. About the Domestic Sources of Regime 
Formation", i Rittberger (ed) (1993). 
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visar att det statliga agerandet i samband med internationella forhandlingar är inriktat på Olika 
parallella processer som sker på olika nivåer samtidigt. I dessa processer deltar aktörer som 
kan ha motstridiga intressen. Det kan då bli avgörande för beslutsfattare att bestämma tilka 
intressen som ska prioriteras. Det framkommer också att staten här inte kan studeras som en 
enhetlig aktör utan att den kan betraktas som bestående av olika delar som agerar mer eller 
mindre självständigt. Vidare så bör olika nationella aktörer involveras i analyser av 
utrikespolitiskt beslutsfattande eftersom de berörs av de beslut som tas. På den nationella 
nivån kan dock en intressemångfald finnas som kan komplicera processen eftersom de 
nationella aktörerna kan ses som uppdragsgivare åt de förhandlare som deltar i en multilateral 
förhandling. Den nationella nivåns betydelse i en multilateral förhandling förstärks ytterligare 
av det faktum att ett förhandlingsresultat i många stater ska ratificeras av det nationella 
parlamentet. Studiet av regimbildningar visar att undersökningar av nationella förhållanden 
kan förklara varför vissa stater under vissa omständigheter är positivt inställda till bildandet 
av internationella regimer. 

2.4 Relationen mellan utrikespolitik och handelspolitik 

Detta avsnitt ska diskutera vikten av att studera handelspolitiken ur ett utrikespolitiskt 
perspektiv eftersom agerandet inom det handelspolitiska området antas ha stor relevans för 
relationerna mellan stater. De två områdena har blivit alltmer integrerade, i den mån de 
verkligen varit åtskilda tidigare. Handelspolitik berör direkta åtgärder som stater vidtar inom 
utrikeshandelns område. Eftersom det är företag som bedriver den faktiska utrikeshandeln, är 
även icke-statliga aktörer berörda av internationella förhandlingar om handelsfrågor. 
Handelsförhandlingar kan betraktas som exempel på en sfär där utrikespolitik och handels
politik smälter samman. Detsamma kan sägas gälla gränsen mellan utrikespolitik och 
inrikespolitik. Aktörerna som berörs och är aktiva inom dessa olika områden har också blivit 
fler än tidigare. Avsnittet ska diskutera dimensioner som kan urskiljas inom detta gränsland 
och som kan vara betydelsefulla vid utformningen av en stats positioner under en multilateral 
förhandling. Både handels- och utrikespolitiska aspekter antas kunna ha betydelse vid en 
internationell handelsförhandling. Detsamma gäller inrikes- och utrikespolitiska hänsyns
taganden. En utgångspunkt i detta arbete är att dessa politikområden inte går att separera från 
varandra vilket är ett vanligt antagande inom inriktningen internationell politisk ekonomi. 
Enligt Tooze kan internationell politisk ekonomi beskrivas som en syntes av fyra olika 
forskningsområden: politik, ekonomi, internationell politik och internationell ekonomi.69 

Relationen mellan ekonomi och politik är ett omdiskuterat ämne. Här är det betydelsen av 
relationen mellan politik och ekonomi i externa förbindelser, och dess betydelse för nationellt 
beslutsfattande, som är av intresse. I de utrikespolitiska förbindelserna mellan stata* sågs 

69 Tooze, Roger (1994a) "International political economy and the national policy-maker", i Hill, Christopher & 
Beshoff, Pamala (eds) Two worlds of international relations. Academics, practitioners and the trade in ideas. 
New York: Routledge, s 54. 
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ekonomi och politik under en lång tid som nästan helt åtskilda. De betraktades som två 
separata områden rörande olika typer av aktiviteter och även till stor del olika aktörer.70 

Framväxten av inriktningen internationell politisk ekonomi under slutet av 1960- och 1970-
talet kan ses som en reaktion på denna separation. Strange menar att detta också är en 
reflektion av faktiska händelser snarare än en fråga om nya idéer. Utvecklingen har lett till att 
ekonomiska förhållanden och hotet om ekonomiska konflikter i världen fått ökad betydelse. 
Globaliseringen av ekonomin och slutet på det kalla kriget har ytterligare förstärkt denna 
tendens. Staters sårbarhet på det ekonomiska området har blivit tydligare i och med det ökade 
beroendet som uppstått.71 

Inriktningen internationell politisk ekonomi är tvärvetenskaplig i sin karaktär och fokuserar 
på den sfär där ekonomin och politiken möts.72 Den har dominerats av amerikanska statsvetare 
och ekonomer. Tooze menar att detta i hög grad beror på USA:s dominans i den globala 
ekonomin men också på att forskningen om internationella relationer överlag dominerats av 
amerikanska studier.73 Inom internationell politisk ekonomi betraktas statens deltagande inom 
utrikeshandelns område inte som något oväntat eller ovanligt utan snarare det förväntade. Det 
är i huvudsak några frågor som analyseras.74 Den första rör aktörers beteende, speciellt 
regeringars beteende, eftersom den suveräna staten fortfarande uppfattas som en central aktör. 
Här frågar man sig vad som motiverar staters beteende och hur det kan förklaras och 
analyseras. Andra frågor rör aktörers handlingsmöjligheter. Hur reagerar statliga aktörer på 
konflikter av ekonomisk art och vad avgör om stater väljer att samarbeta? Andra övergripande 
frågor rör vem som gör vad och varför i samspelet mellan ekonomi och politik? Frågorna är 
relevanta om staters handelspolitik analyseras eftersom de rör politikens utformning. Tre 
övergripande perspektiv kan här urskiljas.75 Dessa kan relateras till olika ideologiska utgångs
punkter, dvs. det finns liberala/pluralistiska, nationalistiska/merkantilistiska och marxistiska/ 
strukturalistiska perspektiv. Inom perspektiven finns en variation men även en gemensam syn 
på statens roll i ekonomiska förbindelser och vilka aktörer som är centrala. Slutsatserna är de 
förväntade utifrån de grundantaganden som perspektiven är starkt relaterade till. Perspektiven 

70 Soerensen, Georg (1992) "Economics and Politics in International Relations", i Lindholm, Helena (ed) 
Approaches to the Study of International Political Economy. Göteborg: Padrigu, s 37, och Nowell, Gregory P 
(1996) "International Relations Theories: Approaches to Business and the State", i Cox, Ronald W (ed) Business 
and the State in International Relations. Boulder: Westview Press. 
71 Strange, Susan (1995) "Political Economy of International Relations", i Booth, Ken & Smith, Steve (eds) 
International relations theory today. Cambridge: Polity. 
72 Det ekonomiska området definieras här vanligen av att det finns en marknad där resursfördelning sker. Det 
politiska området definieras som bestående av institutioner som genom kollektiva beslut skapar regler för 
samhällets aktörer. 
73 Tooze, Roger (1994b) "Foreign Economic Policy in the New Europe: a Theoretical Audit of a Questionable 
Category", i Carlsnaes, Walter & Smith, Steve (eds) European Foreign Policy. The EC and the Changing 
Perspectives in Europe. London: Sage, s 61. 
74 Cohen, Benjamin J (1990) "The Political Economy of International Trade", International Organization, 44 
(2): 261-281. 
75 Se exempelvis Gilpin, Robert (1987) The Political Economy of Internati onal Relations. Princeton: Princeton 
University Press, och Biersteker, Thomas J (1993) "Evolving Perspectives on International Political Economy: 
Twentieth-Century Contexts and Discontinuities", International Political Science Review, 14 (1): 7-33, Balaam, 
David N (1996) Introduction to International Political Economy. Upper Saddle River: Prentice Hall och Hveem, 
Helge (1997) Makt & välfärd. Teorier i internationell politisk ekonomi. Stockholm: Universitetforlaget 
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har erhållit kritik för att inte i tillräcklig grad fånga in centrala aspekter i relationen mellan 
ekonomiska och politiska aktörer samt att i för hög grad fokusera analyserna på staten. Trots 
att hänsyn tas till ekonomiska aktörer och strukturer i analyserna, menar exempelvis Strange 
att de två förstnämnda perspektiven inte tar dem i tillräckligt beaktande utan att de ofta 
komma- i andra hand.76 Perspektiven behöver därmed kompletteras med analysverktyg från 
andra inriktningar. I denn a studie ligger fokus också på staten men det är statens relation till 
övriga aktörer som är av intresse. 

Inom litteratur som diskuterar den internationella ekonomins politiska betydelse kan, enligt 
Keohane och Milner, några inriktningar urskiljas. När det ömsesidiga beroendet, inter-
dependensen, mellan länder på 1960- och 1970-talen alltmer lyftes fram, saknades emellertid 
djupgående analyser av hur detta beroende influerar inomnationell politik. Fokus har vanligen 
legat på dai internationella utvecklingen. Senare studier har dock pekat på samband mellan 
internationell ekonomi och den politiska utvecklingen inom en stat. Exempelvis kan 
svängningar inom internationell ekonom skapa ett behov av politiska åtgärder på det 
nationella planet för att motverka effekterna men beroendet gentemot omvärlden influerar 
samtidigt regeringars handlingsutrymme. Åtgärder som är önskvärda på det nationella planet 
kan möta externt motstånd.77 

Handelspolitiska besluts utrikespolitiska betydelse berörs av Rosecrance i hans analys av hur 
stater strävar efter att förbättra sin position i världspolitiken.78 En stat kan försöka utöka sitt 
territorium eller försöka förbättra sin position genom ekonomisk utveckling och en utökning 
av utrikeshandel. I det senare fallet används handelspolitiken för att förbättra interna 
ekonomiska förhållanden och positionen på världsmarknaden i förhållande till andra stater. 
Det finns dock uppenbara risker med båda alternativen. En utvidgning av det egna territoriet 
sker på någon annans bekostnad och en ekonomisk expansion förhindrar inte automatiskt 
andra stater från att uppnå densamma. Beslut rörande ekonomisk expansion i form av en 
utökad handel, är inte heller oproblematiska.79 Synen på handeln som ett reellt verktyg för en 
stats ambitioner har dock ifrågasatts av Krugman. Han menar att det är en allmän 
missuppfattning att staterna konkurrerar med varandra på världsmarknaden på det sätt som 
företag gör. Dessutom menar Krugman att internationell handel inte handlar om konkurrens 
utan om ömsesidigt utbyte.80 Omfattande handelsrelationer kan ha fredsskapande effekter 
genom att stater med en stor utrikeshandel är alltför beroende av omvärlden för att klara större 
militära konflikter. De asymmetriska beroendeförhållanden som vuxit fram mellan stater, 
begränsar, utifrån detta synsätt, staternas handlingsutrymme i och med att de är samman

76 Strange (1995). 
77 Keohane, Robert O & Milner, Helen V (eds) (1996) Internationalization and Domestic Politi cs. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
78 Rosecrance, Richard N (1986) The Rise of the Trading State. Commerce and Conquest in the Mod ern World. 
New York: Basic Books. 
79 Se Richardson, Neil R (1995) "International Trade as a Force for Peace", i Kegley, Charles W (ed) 
Controversies in International Relations Theory. Realism and the Neoliberal Challenge. New York: St Martin's 
Press. 
80 Krugman, Paul (1997) Pop Internationalism. Cambridge: The MIT Press, s 120. 
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länkade. Den s.k. komplexa interdependensen kännetecknas av det existerar multipla kanaler 
som binder samman samhällen. Med det avses förekomsten av mellanstatliga men också 
transnationella relationer. Det syftar på att stater inte är enhetliga aktörer utan att också 
aktörer under regeringsnivån, så som enskilda ministerier och myndigheter, har gränsöver
skridande kontakter, samt att det också finns andra aktörer än staten som har sådana 
förbindelser.81 Tooze menar att det är nödvändigt att integrera politiska och ekonomiska 
aspekter i utrikespolitiska analyser, trots att dessa områden fortfarande ibland betraktas som 
separerade från varandra. I handelspolitiska analyser bör de politiska aspekterna i relationerna 
mellan stater, exempelvis i fråga om säkerhetsbegreppet, erhålla en större uppmärksamhet och 
i mer traditionella utrikespolitiska analyser bör större vikt fästas vid ekonomiska faktorers 
betydelse.82 Även Odell anser att det är nödvändigt att integrera både politiska och 
ekonomiska aspekter i studier av handelspolitik. För att öka förståelsen för hur dessa båda 
sfärer faktiskt är integrerade, är medvetenheten om att regeringar kan utsättas för 
påtryckningar av nationella, internationella och gränsöverskridande intressen, avgörande. 
Traditionella handelspolitiska analyser utgår från ekonomiska slutsatser utan att, i någon 
högre grad, ta hänsyn till att det kan finnas orsaker och konsekvenser av beslut som bör 
betraktas ur annan synvinkel än det rent ekonomiska perspektivet. Den handelspolitiska 
policyprocessen bör problematiseras i högre grad än vad som hittills har varit vanligt.83 

Ekonomiska aktörer, dvs. de foretag som bedriver utrikeshandel, kan förväntas ha ett starkt 
intresse av att "rätt" beslut fattas och att politiska relationer mellan stater inte på ett negativt 
sätt inverkar på deras aktivitet. Denna studie av nationella aktörers agerande i samband med 
en internationell handelsförhandling kan ses som ett försök att integrera både politiska 
beslutsfattare och ekonomiska aktörer i en och samma analys. 

Ett antal slutsatser kan dras från detta avsnitt. Handelspolitikens ökade betydelse har 
resulterat i att dess politiska relevans alltmer uppmärksammats. Hotet om ekonomiska 
konflikter är idag av stor betydelse för stater eftersom det berör dess sårbarhet. Beroendet till 
omvärlden gör stater mer sårbara. Synen på utrikeshandeln som ett verktyg för staten i dess 
relationer till omvärlden är omdiskuterad. Det finns dock en bred enighet om att ekonomiska 
aspekter bör involveras i utrikespolitiska analyser. Den handelspolitiska policy- och 
beslutsprocessen bör problematiseras. Den kan inte enbart förstås med hjälp av övergripande 
teorier inom internationell politisk ekonomi eftersom området är så mångfacetterat. Andra 
analysverktyg behövs också. Utrikespolitik och handelspolitik bör alltså studeras både utifrån 
ekonomiska och politiska perspektiv. Med det senare avses både inrikes- och utrikespolitiska 
överväganden. 

81 Keohane, Robert O & Nye, Joseph S (1996) "Realism and Complex Interdependence", i Goddard, Roe E, 
Passé-Smith, John T & Conklin , John G (eds) International Political Economy. State-Market Relations in the 
Changing Global Order. Boulder: Lynne Rienner Publishers, s 55. 
82 Tooze (1994), s 79. 
83 Odell, John S & Willet, Thomas D (1990) International Trade Policies. Gains from Exchange between 
Economics and Political Science. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 
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2.5 Aktörer i förhandlingsprocessen 

Detta avsnitt ska identifiera aktörer som kan antas vara centrala i denna studie. Avsnittet 
diskuterar också faktorer som kan förväntas påverka aktörernas intr essen och agerande under 
förhandlingarna. Diskussionen mynnar ut i studiens undersökningsmodell. 

Det finns en omfattande litteratur som behandlar begreppet aktörer och vilka egenskaper en 
sådan kan inneha. Den typ av aktörer som är i fokus här är aktörer som rör sig på politiska 
arenor. Enligt Lennart Lundquist råder en ighet inom litteraturen om aktörer i fråga om vad 
som kännetecknar en sådan. Aktörer anses ha egenskaperna "medvetenhet" och "förmåga till 
handling". Vidare kan aktörer förutsättas kunna "förstå", dvs. registrera sig själv och sin 
omgivning, "kunna", dvs. besluta samt också "vilja", som här innebär att den har mer eller 
mindre medvetna och explicita preferenser.84 Enligt Doty Lynn har teorier om internationella 
relationer inte i någon högre grad diskuterat vad som egentligen kännetecknar en aktör.85 När 
struktur-aktör relationen analyserats, har fokusen legat på strukturerna och aktörernas 
egenskaper har i hög grad tagits för givna. En gemensam utgångspunkt kan dock identifieras. 
En aktör antas kunna "act otherwise", dvs. agera på ett annat sätt än vad som förväntas. 
Innebörden av detta är att strukture r som omger en aktör inte alltid begränsar dess förmåga att 
agera.86 

Denna studie är en aktörsstudie. En utgångspunkt för aktörsanalysen är betydelsen av 
aktörernas intressen. Dessa intressen, så som de upplever dem, antas vara en utgångspunkt för 
om, och i så fall hur, de agerar. Det gäller både intresset för frågor som Uruguayrundan 
behandlade, uppfattningar i fråga om den egna förmågan/viljan att ha ett inflytande och andra 
aktörers betydelse och handlande. Dessa aspekter antas sammantaget ha betydelse för om, och 
hur, enskilda aktörer agerar eller avstår från att agera vilket innebär att både sakfrågespecifika 
bedömningar samt aktörernas föreställning om möjligt inflytande kan avspegla sig i deras 
beteende. En aktör kan vara engagerad i en sakfråga och tro sig ha möjlighet att påverka och 
agera därefter. En engagerad aktör kan också avstå från att agera därför att den inte tror sig ha 
möjlighet att påverka i ett visst sammanhang och väljer därför att inte agera. Ett annat 
alternativ är att aktören är engagerad men anser att ett handlande inte är nödvändigt eftersom 
det finns andra aktörer som agerar. Ett fjärde tänkbart alternativ är att en aktör inte är så 
engagerad men ändå väljer att agera därför att den anser att det är dennes uppgift att agera i ett 
bestämt sammanhang. Ett femte alternativ kan vara att aktören varken är engagerad i frågan 
eller anser sig ha några möjligheter att påverka och avstår därför helt. Dessa alternativ rör 
givetvås bara de aktörer som har en möjlighet att välja om de ska agera. Det gäller inte de 
aktörer som behandlas i kapitel 4, dvs. de statliga aktörerna som är ålagda av regeringen att 
arbeta med förhandlingarna. Resonemangen kan dock ha relevans även för dem eftersom de 

84 Lundquist, Lennart (1984) "Aktörer och strukturer", Statsvetenskaplig tidskrift 87 (1), s 5-7. 
85 Doty (1997), s 372-373. 
86 Ibid. Se också Wenth, Alexander (1989) "The agent-structure problem in international relations theory, 
International organization 41 (2): 335-370. 
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är den part som andra aktörer möter om de väljer att engagera sig i processen. Några av de 
statliga aktörerna kan dock också förmodas ha haft en möjlighet att delta i beslut rörande hur 
det svenska engagemanget skulle utformas i själva förhandlingen, Uruguayrundan. 

Som tidigare har beskrivits, består förhandlingsprocessen i en internationell förhandling av 
olika faser. De deltagande staterna förväntas då inta olika positioner. Dessa bygger på ett 
beslutsfattande av aktörer. De direkt engagerade aktörerna befinner sig då i en situation där ett 
antal val måste göras. Vilken position ska intas i förhandlingen? Vilken linje ska drivas? Om 
det finns flera tänkbara valmöjligheter, hur avgörs då vilket alternativ som ska väljas? Nedan 
ska aktörer identifieras som kan antas ha betydelse i denna situation. I kapitel fyra fördjupas 
diskussionen omkring den aktörsgrupp som är i fokus i denna studie, alltså de statliga 
aktörerna. 

Olika aktörer, och institutioner, kan förväntas vara mer eller mindre relevanta eller 
engagerade under en förhandlingsprocess. Internationella förhandlingar är en aktivitet som 
bedrivs mellan stater där regeringar sänder diplomater till förhandlingarna. Förhandlama är 
sista länken i en rad av aktörer som kan vara d elaktiga vid en enskild stats utformning av 
positionerna inför och under en internationell förhandling. Henry Nau hävdar att de 
avgörande besluten under Uruguayrundan inte fattades i Genève, platsen för förhandlingarna, 
utan i ett antal huvudstäder runt om i världen. Han menar vidare att det i litteraturen nästan 
fullständigt, med undantag för studier av USA, saknas analyser av de byråkratiska och 
politiska relationerna som formar handelspolitiken.87 

Analyser av det utrikespolitiska beslutsfattandet fokuserar i hög grad antingen på individer 
och deras val, eller på grupper och beslut som dessa fattar. När ett individperspektiv anläggs, 
studeras vanligen statschefer, deras rådgivare, ministrar eller högre tjänstemän. Besluts
fattandet ses som en problemlösningsprocess bestående av ett antal valsituationer där flera 
faktorer kan påverka. Beslutsfattarnas perceptioner och den tidspress som ofta existerar är 
båda faktorer som på, olika sätt, antas ha stort inflytande över aktörerna i den utrikespolitiska 
beslutsprocessen. Enligt Maoz, består det utrikespolitiska beslutsfattandet till stor del av 
processer där kollektiva grupper ingår.88 Även om det är individer som deltar i besluts
processerna, representerar dessa ofta kollektiva enheter exempelvis partier, ministerier och 
myndigheter. Dessa grupper samråder och diskuterar olika handlingsalternativ. Besluts
fattandet på den nationella nivån, i samband med en internationell förhandling, kan alltså ses 
som en inomstatlig process. White menar att hur sådana processer sker, är avgörande för 
utfallet av den "In order to explain foreign policy decision, the analyst must understand the 
process whereby that decision was made. The 'what' is, to a greater or lesser extrait, 

87 Nau, Henry R (ed) (1989) Domestic Trade Politics and the Uruguay Round. New York: Columbia University 
Press, kap 1. 
88 Maoz (1990), s 21. 
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determined by the 'how'."89 

Det utrikespolitiska beslutsfattandet brukar karaktäriseras som koncentrerat till en mindre 
krets av aktörer, i forhållande till inrikespolitiskt beslutsfattandet. Regeringen och 
utrikesförvaltningen är centrala. Med utrikesförvaltningen avses här både departement och 
de myndigheter som ansvarar för frågor av utrikespolitisk art. Inom det handelspolitiska 
området är det i Sverige Kommerskollegium som handlägger frågor rörande utrikeshandel. I 
demokratier har regeringar vanligen en stark ställning inom utrikespolitiken eftersom den är 
huvudansvarig för agerandet gentemot omvärlden. I Sverige har utrikespolitiskt policy-
skapande främst varit en uppgift för den exekutiva makten.90 Oppositionens roll kan därlned 
betraktas som mindre inflytelserik än den kan vara inom andra politikområden. Vid 
internationella förhandlingar anses det vanligen motiverat att en avgränsad krets deltar i 
förhandlingsarbetet för att dessa ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Den sekretess 
som bedöms som nödvändig motiverar att få personer är involverade i förhandlingen.91 

Analyser av utrikespolitiskt beslutsfattande beskriver hur beslutsfattandet ofta sker i små 
grupper.92 Utrikesförvaltningens betydelse har dock alltmer betonats som central. Den består 
vanligen av olika delar, dvs. departement, utländska beskickningar och delegationer samt 
nationella myndigheter. Diplomater och övriga tjänstemän har till uppgift att bereda och 
fullfölja regeringens beslut men deras ofta aktiva roll har uppmärksammats. Studier visar att 
dessa många gånger också kan betraktas som beslutsfattare. I internationella förhandlingar är 
det i hög grad tjänstemän som möts. Deras handlingsutrymme kan i en sådana situationer 
ibland förmodas vara stort.93 

När det gäller att försöka förstå statens roll och agerande inom det handelspolitiska området, 
ger klassiska handelsteorier inte mycket vägledning. Enligt dessa teorier vinner alla på en 
utökning av frihandeln i världen och det statliga agerandet bör vara så litet som möjligt. 
Teorier om komparativa fördelar har haft stor genomslagskraft i det handelspolitiska 
tänkandet. Utvecklingen inom världsekonomin ledde dock till att det under 1980-talet, och 
senare också under 1990-talet, blev allt vanligare att ifrågasätta den utbredning av frihandeln 
som vissa ekonomer och GATT-förespråkare påstod sig se. Visserligen hade förhandlingarna 
inom ramen för GATT lett till stora tullsänkningar men samtidigt gick det att iaktta en ökning 
av statliga åtgärder som antingen bröt direkt mot GATT-avtalet eller som befann sig i en 
gråzon. Shutt menar att regeringarna i allt högre grad såg till intressen i det egna landet 
framför att vidta åtgärder som syftar till en ökad frihandel.94 Nyare handelsteorier försöker 
fånga upp denna ökning av statliga åtgärder inom utrikeshandelns område. Begreppet 

89 White, Brian P (1978) "Decision-making analysis", i Taylor, Trevor (ed) Approaches and Theory in 
International Relations. London: Longman, s 141. 
90 Jemeck, Magnus (1996) "Democracy and Interdependence", i Stenelo, Lars-Göran & Jemeck, Magnus (eds) 
The Bargaining Democracy. Lund: Lund University Press. 
91 Bjereld, Ulf & Demkert, Marie(1995) Utrikespolitiken som slagfält. De svenska partierna och utrikesfrågorna. 
Stockholm: Nerenius & Santérus, s 118 
92 Se exempelvis Hart, Stern & Sundelius (eds) (1997). 
93 Winham (1979). 
94 Shutt (1985) The myth of the free trade. Oxford: Blackwell. 
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"managed trade" rör det statliga inflytandet på och deltagandet inom utrikeshandeln. Sjöstedt 
och Sundelius menar "The essence of managed trade is government intervention."95 Syftet 
med dessa åtgärder kan vara att skydda den inhemska ekonomin från utländska störningar, 
uppfylla nationella säkerhetsmål eller att samordna utvecklingen inom utrikeshandeln med 
andra handelsrelaterade områden som exempelvis valutapolitiken. Åtgärderna kan vara 
unilaterala (exempelvis importlicenser eller subventioner), bilaterala (exempelvis frivilliga 
överenskommelser om exportbegränsningar mellan stater) eller multilaterala (exempelvis 
skapande av internationella regler). Några av dessa åtgärder strider emot det internationella 
regelverket för handel, GATT, medan andra inte gör det. Bhagwati menar dock att det är 
viktigt att skilja mellan begreppen "managed trade" och "trade management".96 Enligt 
Bhagwati syftar begreppet "trade management" på olika åtgärder och regler som har 
förhandlats fram inom utrikeshandelns område, dvs. dess regim. "Managed trade" utgör 
däremot en motsats till regimen. Det förstnämnda begreppet rör ramen för utrikeshandelns 
område medan det andra begreppet syftar till statliga åtgärder som direkt har till syfte att 
påverka utrikeshandeln. Teorin om strategisk handelspolitik behandlar bl.a. hur statliga 
åtgärder, som exempelvis subventioner, ger fördelar för företag i det egna landet. Åtgärderna 
syftar till att stärka företagens konkurrenskraft på exportmarknaden, alltså på marknader 
utanför det egna geografiska territoriet vilka vanligen inte omfattas av en stats handels
politiska åtgärder.97 Inställningen till användandet av olika åtgärder, kan antas ha betydelse för 
hur positionernas utformning och aktivitetsgraden hos regering och utrikesförvaltning. Olika 
alternativ kan antas vara möjliga. Agerandet under en förhandling förmodas här vara nära 
relaterat till utformandet av positioner, dvs. intagandet av en position ger ett visst handlings
mönster. Följande alternativ är tänkbara: 

1) Förfarande under förhandlingen grundas på en föreställning om att det finns ett "nationellt 
intresse". De egna intressena, när sådana går att identifiera, prioriteras i förhandlingarna och 
agerandet och positionerna sker uteslutande utifrån dessa. Betydelsen av nationella aktörer 
kan antas vara stor vid bedömningen av vilka positioner som är lämpliga under förhandlingen. 

2) Agerande ska- utifrån åsikten om att det existerar ett "ömsesidigt beroende" mellan länder. 
Hänsyn måste tas till beroendet av externa aktörer och de egna intressena kan inte alltid 
prioriteras. Dessa aktörer kan vara både ekonomiska och politiska. De nationella aktörernas 
inflytande antas här kunna vara mindre i sådana frågor där det finns en konflikt mellan 
egenintressen och externa intressen. Det behöver dock inte nödvändigtvis alltid existera 
motsättningar mellan nationellt förankrade aktörers intressen och externa intressen. 

3) Tillvägagångssättet sker utifrån koalitioner under förhandlingarna. Samarbete med andra 
aktörer under förhandlingarna, exempelvis i form av koalitioner, påverkar positionerna och 

95 Sjöstedt & Sundelius (1986), s 25. 
96 Bhagwati, Jagdish N (1991) The World Trading System at Risk. Princeton: Princeton University Press. 
97 Ekholm, Karolina & Torstensson, Johan (1989) "Svensk handelspolitik i ljuset av en ny handelsteori", 
Ekonomisk debatt 6: 431-442. 
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agerandet. Samordning med andra stater b edöms som ett lämpligt handlingsalternativ trots att 
kompromisser kan bli ett resultat av samarbetet. Garantier for att egna prioriteringar far 
genomslagskraft saknas. 

4) Handlandet sker utifrån värderingar som grundas på andra faktorer än nr 1, 2 eller 3. 
Värderingar i sakfrågor samt till andra aktörer är styrande. Ett exempel på det kan vara om 
stöd till ett utvecklingsland anses som nödvändigt eller önskvärt. 

Dessa fyra möjliga handlingsalternativ ska relateras till de frågor som ska undersökas och 
analyseras i det empiriska materialet, dvs. studien ska visa vilka av dessa slutsatser som 
förefaller sammanfalla med regeringen och utrikesförvaltningens agerande under utformaiidet 
av svenska positioner under Uruguayrundan. Denna aktörsgrupp behandlas vida re i kapitel 4. 

Parlamentens roll inom utrikespolitiken brukar karaktäriseras som begränsad till 
beslutsfattande i övergripande utrikespolitiska frågor samt ratificering av internationella 
överenskommelser. Vidare behandlas utrikespolitiska frågor i debatterna i kammaren och i 
utskottsarbetet. Riksdagens direkta kontroll över eller insyn i regeringens arbete inom 
utrikespolitiken är emellertid mindre. De utrikespolitiska frågorna debatteras vanligen inte 
med samma öppenhet i riksdagen som andra politikområden vilket beror på den sekretess som 
omsluter vissa av delar av den utrikespolitiska sfären men också på att det ibland kan vara 
betydelsefullt att uppvisa en enighet utåt. Enligt regeringsformen är utrikespolitiken 
regeringens ansvar men internationella avtal ska, efter att de förhandlats fram, godkännas av 
riksdagen. Då är det naturligtvis avgörande att riksdagen bifaller avtal som regeringen har 
medverkat i framförhandlandet av. Ett internationellt avtal kan inte förändras som en följd av 
att det inte bifallits av en riksdagsmajoritet eller återremitteras till ett utskott på det sätt som 
en proposition kan. Om riksdagen inte ratificerar ett internationellt avtal som regeringen 
godkänt, skulle det påverka trovärdigheten i internationella sammanhang. 

Goldman, Berglund och Sjöstedt visade i en undersökning under 1980-talet av riksdagsarbetet 
att policyskapandet inom utrikespolitiken i högre grad än inom andra politikområden sker 
inom regeringen och utrikesförvaltningen. Koncentrationen till regeringskansliet kan leda till 
att e tt informationsproblem uppstår. Ledamöterna i riksdagen blir mer beroende av informa
tion de får från departement och regering i de utrikespolitiska frågorna, än i andra politik
områden. Sammantaget innebär det att demokratiinslaget, dvs. riksdagens möjligheter att 
utöva inflytande på den förda politiken, brukar anses som mindre i de utrikespolitiska 
frågorna.98 Handelspolitikens mångfacetterade betydelse, som också ger den inrikespolitisk 
vikt utifrån utrikeshandelns betydelse för svensk ekonomi, gör att det dock intressant att 
undersöka aktivitetsgraden och intresset för handelspolitiska frågor i riksdagen. Frågor 
rörande den globala ekonomin har dessutom idag relevans för en rad politikområden. En 
undersökning rörande en tidigare GATT-förhandlingar, den s.k. Tokyorundan, visade att 

98 Se Goldman, Kjell, Berglund, Sten & Sjöstedt, Gunnar (1986) Democracy and Foreign Po licy. The case of 
Sweden. Aldershot: Gower. 
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riksdagens arbete med forhandlingarna under Tokyorundan var av en ringa omfattning. Det 
inskränkte sig huvudsakligen till några få motioner samt utskottsutlåtanden i samband med 
ratificeringen av förhandlingsresultatet." Frågan är då om detsamma gäller för Uruguay
rundan? 

Ett forum där partierna kan diskutera frågor av en utrikespolitisk/ekonomisk karaktär är 
utskotten i riksdagen. Där bedrivs en viktig del av riksdagens arbete i och med att 
propositionerna och motionerna granskas där. Jerneck, Sannerstedt och Sjölin menar att 
utskottens arbete har internationaliserais betydligt sedan 1960-talet.100 Det innebär att alltfler 
frågor har en internationell karaktär och därmed på något sätt berör Sveriges förhållande till 
andra stater eller arbetet i internationella organisationer. I denna studie är det av intresse om 
riksdagen på något sätt involveras i arbetet med internationella förhandlingar. Eftersom 
riksdagen ratificerar internationella avtal, kan det finnas anledning till att förhandlingar på 
något sätt berörs i riksdagsarbetet. Ledamöterna kan, ifråga om en internationell förhandling, 
förväntas inta en av två möjliga inställningar till den, förutsatt att de känner till förhandlingen. 
De kan anse att det inte finns någon anledning att agera, dvs. att förhandlingen bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt av utrikesförvaltningen, och att de därför inte ser någon anledning att 
agera. Det andra alternativet innebär att ledamöterna anser att frågan är så viktig att den 
kräver ett agerande också från riksdagens sida. Riksdagen är ett forum där oppositionen kan 
komma med synpunkter på regeringens arbete och frågan är om detta är märkb art i fråga om 
den förhandling som studeras här? 

Om det finns ett uttalat intresse för ett agerande i riksdagen under en internationell 
förhandling, kan det antas vara beroende av flera faktorer. 

1) Enskilda ledamöter tar initiativ för att på något sätt påverka förhandlingen. Detta kan 
exempelvis ske antingen i form av ett agerande i kammaren eller i ett enskilt utskott. 
Agerandet kan antas bero på ett intresse för den fråga som förhandlingen omfattar. Grunden 
för tillvägagångssättet kan antingen förväntas vara ett eget intresse eller ske i samråd med det 
egna partiet. 

2) Ett utskott beslutar att ta initiativ. Det kan t.ex. ske i form av att kontakt tas med en 
myndighet, ett département, eller direkt med regeringen. Utskottsledamöterna kan anse att de 
behöver mer information. 

3) En myndighet eller regeringskansliet kommer till ett utskott för att informera eller för att 
undersöka utskottets inställning till en förhandlingsfråga. 

4) En annan extern aktör, exempelvis en organisation, kontaktar ett utskott eller en enskild 

99 Ibid, s 131-135. 
100 Jemeck, Magnus, Sannerstedt, Anders & Sjölin Mats (1988) "Internationalization and Parliamentary 
Decision-Making, The Case of Sweden 1970-85", Scandinavian Political Studies 11 (3): 169-194. 
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ledamot vilket leder till någon form av agerande. 

För att undersöka riksdagens roll i Uruguayrundan, ska debatterna i riksdagen studeras samt 
arbetet i fyra utskott. Utvalda utskott är utrikes- närings- finans- och jordbruksutskotten. De är 
valda utifrån antagandet är det är här som handelspolitiska frågor främst kan ha behandlats 
under den aktuella tidsperioden. Protokollen från utskottsarbetet är inte offentliga varför 
utskottsaktiviteten undersöks genom en enkät till dess ledamöter. Resultaten från enkätunder
sökningen presenteras i den kommande avhandlingen. 

Icke-statliga aktörers roll i de externa relationerna uppmärksammas allt mer. Higgot menar att 
företagen har blivit allt viktigare i relationerna mellan stater på ett sätt som inte var fallet 
tidigare. Företagen är centrala i mellanstatliga samarbetsformer som regeringar ingår i för att 
öka den nationella välfärden.101 Det innebär att aktörer som traditionellt inte betraktats som 
centrala i utrikespolitiken, nu finns med i olika utrikespolitiska sammanhang. Moon menar att 
nationellt baserade ekonomiska grupper i lika hög grad som externa aktörer, är föremål för 
utrikespolitiskt agerande.102 Handelspolitiska beslut påverkar villkoren för utrikeshandel vilket 
gör att företagen kan förväntas ha olika uppfattningar i handelspolitiska frågor beroende 
exempelvis av hur deras utrikeshandel bedrivs. Företagens inställning till politiska beslut kan 
antas påverkas av deras agerande, dvs. om de är angelägna att föra fram synpunkter för att 
influera beslutsfattandet. Milner diskuterar tänkbara handelspolitiska preferenser hos företag. 
Företagens inställning till frihandelsvänliga respektive protektionistiska åtgärder, antas vara 
beroende av hur gränsöverskridande deras verksamhet är. Slutsatserna bygger på en under
sökning av amerikanska handelspolitiska aktörers agerande under 1920- och 1970-talet. 
Företagen klassificeras utifrån hur protektionistiska eller frihandelsvänliga de är. Företag som 
huvudsakligen är inriktade på hemmamarknaden förväntas ha de mest protektionistiska 
preferenserna. De mer frihandelsvänliga företagen är de som har stor export och omfattande 
verksamhet utomlands i form av produktion och försäljning.103 

Företagen är alltså, liksom andra aktörsgrupper, inte en enhetlig grupp. Skillnader i intressen 
och beteenden kan förväntas leda till skilda synpunkter i handelspolitiska frågor. Exempelvis 
kan storleken på ett företag antas ha betydelse för dess intressen och agerande. Större företag 
förväntas ha möjlighet att avsätta mer resurser på extern verksamhet än mindre företag. 
Litteraturen om hur enskilda företag agerar i förhållande till beslutsfattare är dock begränsad. 
Det är främst transnationella företags politiska inflytande som har studerats. Dessa företags 
verksamhet har stor betydelse för enskilda regeringar genom de skatteinkomster och arbets
tillfällen som verksamheten alstrar. Enligt Swedberg är det främst sociologiska studier som 
analyserar företagens inflytande, dvs. den ekonomisk makten.104 Nationalekonomer använder 
sig vanligen av modeller som bygger på existensen av en perfekt marknad som förutsätter att 

101 Higgot, Richard (1994) "International political economy", i Groom, & Light (1994), s 163-164. 
102 Moon (1987), s 36. 
103 Milner, Helen V (1988) Resisting Protectionism. Global Industries and the Politics of International Trade. 
Princeton: Princeton University Press. 
104 Swedberg, Richard (1987) "Ekonomisk makt", i Petersson, Olof (red) Maktbegreppet. Stockholm: Carlsson. 
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det inte finns skillnader i makt hos aktörerna. Statsvetare har i hög grad varit inriktade på den 
valda, politiska makten och beslutsfattandet. Sociologiska studier har behandlat ekonomisk 
makt i analyser av relationer mellan olika grupper i samhället. Swedberg menar dock att även 
inom sociologin är studier som rör ekonomisk makt av mer begränsad omfattning. Det är 
främst inom ekonomisk sociologi som sådana har gjorts. Ekonomisk sociologi kan definieras 
som "the sociological perspective applied to economic phenomena'"05. Ekonomisk makt ses 
här som förmågan att få igenom sin vilja, även om det existerar ett motstånd. I den numera 
omfattande diskussionen om globaliseringen som fenomen och dess olika effekter, har 
företagen som maktfaktor dock allt mer uppmärksammats. 

Företagen har olika typer av kontakter med andra aktörer, exempelvis lokala, regionala och 
nationella myndigheter. Omfattande kontakter mellan den offentliga sfären och företagen 
förekommer inom ett flertal politikområden. Exempel på sådana områden är regionalpolitik, 
näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. Kontakterna kan ske i form av förhandlingar. Enligt 
Beckman och Carling har förhandlingarna mellan staten och enskilda företag förekommit 
under många år.106 Sedan 1970-talet har förhandlingarna i hög grad varit inriktade på följderna 
av att ekonomiska kriser uppstått i företagen samt olika strukturanpassningsproblem. Denna 
typ av förhandlingar kan både vara inriktade på kortsiktiga ekonomiska problem och mer 
långsiktiga strukturförändringar där sta tliga insatser varit aktuella. Problemlösning kan sägas 
vara centralt vid denna typ av förhandlingar. Vid kontakterna har det varit viktigt för företag 
att informera om de upplevda problemen medan det från statens sida varit centralt att betona 
företagens samhällsansvar. Beckman och Carling menar att initiativet till kontakterna kan 
komma både från företagen och från staten. Det existerar alltså upparbetade relationer mellan 
företagen och staten inom handelspolitiken näraliggande områden. Detsamma kan antas gälla 
handelspolitiken. När företagen exporterar och importerar är olika statliga kontakter nödvän
diga, exempelvis i fråga om tullar, licenser och exportkrediter. Staten influerar också utrikes
handeln genom engagemanget i andra samarbetsformer, exempelvis Exportrådet. Samman
fattningsvis existerar alltså omfattande kontakter mellan staten och företagen. Företagens 
verksamhet är av stor vikt för samhällsekonomin vilket gör deras agerande betydelsefullt. 

Ett enskilt företags intresse för och eventuella tillvägagångssätt under en multilateral förhand
ling, kan förmodas vara influerat av en rad faktorer. 

1) Om företaget inte ser någon direkt egen nytta av förhandlingarna, kan det förväntas avstå 
från att agera. Om det ämne som behandlas under förhandlingen däremot berör företaget mer 
direkt, motiverar det ett handlande i högre grad. 

2) Mindre företag förväntas inte ha samma resurser som större företag i fråga om att avsätta 

105 Smelser, Niel J & Swedberg, Richard, (1994) "The Sociological Perspective on the Economy", i Smeker, 
Niel J & Swedberg, Richard (edsj The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press, 
s 3. 
106 Beckman, Björn & Carling, Alf (1989) Förhandlingsekonomin i regionalpolitiken. Stockholm: Allmänna förlaget 
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medel till externt agerande, i samband med en internationell förhandling. 

3) Om företaget anser att den aktör som bedriver förhandlingen agerar på ett tillfredsställande 
sätt, minskar det företagets incitament till att agera. 

4) Företaget kan kontaktas av exempelvis myndigheter eller departement för att avge sina 
synpunkter i en förhandlingsfråga och måste då avgöra om det vill lämna sina synpunkter. 

Företagens agerande undersöks genom ett enkätutskick. Det redovisas i den kommande 
avhandlingen. 

En stor del av företagen är medlemmar i en eller flera näringslivsorganisationer. Dessa har 
till uppgift att tillvarata medlemmars intressen i olika sammanhang. Det komplexa 
förhållandet mellan staten och organisationer diskuteras exempelvis i relation till begreppet 
korporatism. Sverige har ofta framhållits som en stat med klara korporatistiska drag. 
Katzenstein har studerat små, europeiska staters industriella anpassningsstrategier.107 Denna 
typ av stater, där Sverige ingår, har ofta öppna ekonomier, en specialiserad industri och är 
mycket beroende av världsmarknaden vilket gör dem sårbara för internationella ekonomiska 
förändringar. Katzenstein benämner dessa stater som stater med demokratisk korporatism. 
Sådan existerar när det finns ett nära förhållande mellan beslutsfattare, näringsliv och 
fackföreningsrörelse. Intresseorganisationerna är vanligen stora och välorganiserade. Kontakt
vägarna är nära m ellan olika typer av eliter, både privata och offentliga. Vid beslutsfattande 
åstadkoms samordning genom förhandlingar mellan större producentgrupper, den statliga 
byråkratin och de politiska partierna. Lewin har definierat korporatism som "the officially 
sanctioned participation of organizations in decisions governing the affairs of the state or in 
the administration, or similar actions carried out by the organizations on behalf of the state"108. 
I denna form av korporatism tar organisationerna aktiv del i det politiska beslutsfattandet och 
delar också ansvaret för utfallet från besluten. Lewin, och andra, hävdar att denna typ av 
korporatism existerade i Sverige under perioden 1930-70. Han menar vidare att Sverige inte 
längre kan betraktas som ett korporativt samhälle eftersom organisationemas roll och relation 
till staten har förändrats. De deltar i mindre omfattning i policyutformning och besluts
fattande. Det visar sig också i förändrade attityder. Organisationer är inte längre i samma 
omfattning villiga att dela ansvaret för beslutsfattandet. Lewin drar slutsatsen att Sverige rör 
sig emot ett pluralistiskt samhälle där olika intressen kan påverka beslutsfattande och 
policyutformning. 

I denna studie är näringslivsorganisationernas roll i utformningen av Sveriges positioner inför 
och under Uruguayrundan, av intresse. Näringslivsorganisationernas intressen och agerande i 

107 Katzenstein, Peter J (1985) Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe. Ithaca: Cornell 
University Press. 
108 Lewin, Leif (1994) "The Rise and Decline of Corporatism: the Case of Sweden", European Journal of 
Political Research 26 (1), s 66. 
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samband med en multilateral forhandling, kan även det förväntas vara beroende av olika 
faktorer. 

1) Organisationen anser att forhandlingen direkt berör de egna medlemmarna och tar därför 
initiativ för att tillvarata medlemmarnas intressen. Här handlar det om ett särintresse som 
organisationen har till uppgift att värna om. 

2) Organisationen bedömer att förhandlingen inte direkt berör dess medlemmar men att den 
indirekta betydelsen är så stor att de ändå har ett starkt intr esse av utgången av förhandlingen, 
vilket ger anledning till någon form av agerande. 

3) Organisationen anser att förhandlingen inte har relevans för dess medlemmar, varken direkt 
eller indirekt, och avstår helt från att agera. 

4) Organisationen menar att den aktör som bedriver förhandlingen, gör det på ett 
tillfredsställande sätt varför organisationen inte anser det motiverat att handla. 

5) Organisationen kan bli kontaktad av annan aktör för att avge sin uppfattning om 
förhandlingsfrågan vilket kan, men inte nödvändigtvis behöver, leda till ett agerande 

Näringslivsorganisationernas medverkan i utformningen av positionerna undo- Uruguay
rundan undersöks huvudsakligen med hjälp av ett enkätutskick. Organisationemas med
lemmar är företag som bedriver utrikeshandel. Ett mindre antal organisationer väljs sedan 
också ut till intervjuer för att erhålla en fördjupad kunskap om deras syn på Uruguayrundan 
och dess agerande. Resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna redovisas i den 
kommande doktorsavhandlingen. 

Sammanfattningsvis har nu aktörer som kan ha varit delaktiga i utformningen av de svenska 
positionerna under Uruguayrundan identifierats. Dessa är de svenska förhandlarna, 
regeringen, utrikesförvaltningen, andra departement, riksdagen, företag och slutligen närings
livsorganisationer.109 De kan ses som olika aktörsgrupper, alltså kollektiva enheter. Mellan 
dem uppkommer olika relationer. Tyngdpunkten i analysen kommer att ligga på aktörernas 
egna upplevda intressen dvs. hur aktörerna beskriver sin roll. Deras faktiska och absoluta 
betydelse är emellertid svår att exakt "mäta" för utomstående. Syftet är dock att den empiriska 
analysen ska visa hur, och med deltagande av vilka aktörer, som svenska positioner under 
Uruguayrundan utformades. I kapitel fyra redovisas statliga aktörers syn på förhandlings
processen, dvs. hur de beskriver att förhandlingsarbetet under Uruguayrundan bedrevs samt 
vilka aktörer som deltog. Det innebär också att dessa aktörers syn på övriga aktörers 
deltagande kommer att behandlas. 

109 Som framgick i kapitel 1 så är de aktörer som idag är engagerade i WTO:s arbete betydligt fler. Dit hör 
exempelvis miljö- och konsumentorganisationer. 
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FRÅN GATT TELL WTO 

"Anyone who reads GATT is likely to have his sanity impaired. 

3.1 Introduktion 

Citatet ovan illustrerar ett synsätt på GATT - General Agreement of Tariffs and Trade, på 
svenska benämnt Allmänna tull- och handelsavtalet. Innan Uruguayrundans avslutning var 
GATT formellt ett internationellt handelsavtal som stater anslöt sig till som s.k. Avtals
slutande Parter och därmed förpliktade sig att efterfölja. Med tiden kom dock GATT av 
många att betraktas som något "mer" än ett avtal och i praktiken fungerade GATT på många 
sätt som en internationell organisation.2 Mindre handelsnationer, som är beroende av att 
kunna nå ut på världsmarknaden, antas ofta vara speciellt beroende av att internationellt 
samarbete, som GATT, fungerar i enlighet med dess avsikter. I regeringens handelspolitiska 
deklaration 1987 uttryckte den dåvarande utrikeshandelsministern Hellström att utrikes
handeln sedan länge spelat en central roll i svensk ekonomi. Det har gett ett beroende av ett 
starkt och respekterat multilateralt regelsystem vilket har gjort det naturligt för Sverige att ta 
aktiv del i ansträngningarna för att inleda en ny internationell handelsförhandling inom 
GATTrs ram, dvs. Uruguayrundan.3 

Syftet med detta kapitel är att översiktligt beskriva GATT:s utveckling fram till avslutandet 
av Uruguayrundan 1994. Tyngdpunkten i studien ligger på agerandet på nationell nivå under 
Uruguayrundan men för att förstå detta bör förhandlingsarbetet under Uruguayrundan 
placeras in i sin kontext, dvs. GATT:s utveckling. Inom ramen för GATT har en rad 
komplexa frågor behandlats som, på olika sätt, berört ett stort antal stater. För att erhålla en 
förståelse av processen under Uruguayrundan, är det nödvändigt att ha en viss kunskap om 
dess bakgrund, dvs. om hur arbetet inom GATT utvecklats, olika konfliktdimensioner som 
försvårat GATT-arbetet men också om resultatet av arbetet inom ramen för GATT. Synen på 
vad arbetet inom ramen för GATT har åstadkommit och vilken betydelse det har haft varierar 

1 Senator Millikin om GATT vid 1951 Senate Hearings, Senate Finance Committee, i Jackson, John H (1969) 
World Trade and the Law of GATT. Indianapolis: The Bobbs-Menill Company, s vii. 
2 Det firms olika definitioner av begreppet internationell organisation. En vanlig definition gör gällande att 
internationella organisationer karaktäriseras av att det är en typ av institution med ett regel- och normsystem och 
en verksamhet med ett bestämt mål. Det ska vidare finnas ett sekretariat, någon form av generalförsamling 
(assembly) och medlemsråd (council). Se exempelvis Archer, Clive (1983) International Organizations. 
London: George Allen Unwin Ltd. 
3 Riksdagens protokoll 1986/87:99,1 april 1987. Handelspolitisk debatt. 
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starkt beroende på ur vilket perspektiv GATT betraktas. I diskussionen om GATT:s betydelse 
kan vitt skilda uppfattningar identifieras men dessa kommer endast att kort beröras. Frågor 
som ska besvaras i detta kapitel är: Vad var GATT och hur bedrevs arbetet inom ramen for 
GATT? Vilka var huvudfrågorna inom Uruguayrundan och vilka var dess konflikt
dimensioner? Kapitlet ska vidare kort beskriva det resultat som uppnåddes av forhandlingarna 
inom Uruguayrundan. Slutligen ska kapitlet också kort visa på Sveriges roll infor och under 
Uruguayrundan. Sverige arbetade, trots sin ringa storlek, med att påverka Uruguayrundan. 
Någon utvärdering av hur betydelsefullt detta arbete var görs dock inte. Det skulle kräva en 
omfattande studie av själva Uruguayrundan vilket ligger utanför denna studies syfte. 

3.2 GATT:s utveckling fram till Uruguayrundan 

Detta avsnitt beskriver GATT:s bildande, dess funktion och verksamhetens utveckling. Här 
berörs också diskussionen om GATT: s inverkan på handelspolitiken och GATT-stadgans 
efterlevnad. Dessa faktorer kan ses som orsaker till Uruguayrundans uppkomst. 

När GATT:s betydelse för världsekonomin och staters handelspolitik diskuteras, hänvisas 
vanligen till GATT:s inverkan på handelsliberaliseringen dvs. utbredningen av frihandel inom 
världsekonomin. Omfattande tullsänkningar är ett resultat av förhandlingar som bedrivits 
inom ramen för GATT. I dess stadga uttrycks att frihandel är ett medel för att uppnå ökad 
välfärd för anslutna parter. Utvecklingen av frihandeln har dock kommit att betraktas som 
huvudsyftet med arbetet. Det har dock funnits en rad stater som visat en bristande vilja att 
följa GATT-stadgans intentioner trots att de valt att ansluta sig till avtalet. Eftersom stater inte 
blivit uteslutna eller på annat sätt direkt straffade om de brutit mot GATT-stadgan, har 
avtalets efterlevnad varit beroende av att regeringar ansett det ligga i deras intresse att följa 
reglerna. GATT har också av många beskrivits som ett organ i första hand inriktat på, för 
industriländer, centrala frågor. En rad utvecklingsländers regeringar har uttryckt kritik mot att 
de handelsfrågor som behandlats inom GATT-samarbetet inte varit sådana frågor som är 
centrala för denna grupp av länder. 

Redan under slutskedet av andra världskriget påböljades diskussioner om behovet av åtgärder 
som skulle förhindra att den omfattande protektionism som existerat under mellankrigstiden 
skulle få samma utbredning igen. Målet var att skapa ett öppet och multilateralt handels
system. Tilltron till marknadskraftemas förmåga att balansera utrikeshandeln till allas fördel 
var stor. Interna ekonomiska problem skulle regeringar lösa utan att använda handelspolitiska 
medel som t.ex. tullar och handelsbegränsningar. Samtal om dessa frågor inleddes i USA 
redan innan andra världskrigets slut. Innan det första GATT-avtalet undertecknades 1947 av 
23 stater, hade förhandlingar bedrivits om minskningar av existerande handelshinder och om 
bildandet av en internationell handelsorganisation (International Trade Organization, ITO). 
En sådan organisation ansågs, tillsammans med Internationella valutafonden (IMF) och 
Världsbanken, kunna förbättra förutsättningarna för en friare världshandel och en stabilare 
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världsekonomi. 18 länder deltog i den av FN tillsatta kommittén som diskuterade minskningar 
av handelshindren och som även forberedde den FN konferens om handel och sysselsättning 
som hölls i Havanna 1947. USA var initiativtagare till förhandlingarna och lade redan 1945 
fram ett förslag om bildandet av en internationell handelsorganisation. I ett tidigt amerikanskt 
förslag beskrevs den ideala handelsorganisationen där världens alla länder var medlemmar, 
alltså både större och mindre stater, industri- och utvecklingsländer, stater med marknads
ekonomi och stater med planekonomi.4 Så blev det dock inte. Vid konferensen i Havanna, där 
Sverige deltog, utarbetades en stadga, den s.k. Havannastadgan, för en planerad handelsorga
nisation av de 62 länder som deltog.5 Denna stadga var betydligt mer omfattande till sin 
karaktär än de GATT-avtal som senare förhandlades fram under de kommande åren. Det gick 
dock inte att erhålla ett godkännande i den amerikanska kongressen för förslaget till en 
internationell handelsorganisation trots att USA varit drivande i förberedelsearbetet. T den 
amerikanska kongressen fanns både frihandelsanhängare som ansåg att förslaget inte var 
tillräckligt långtgående men också de som befarade att de skulle kunna stå i konflikt med 
amerikansk lagstiftning.6 När försöken att bilda en internationell organisation misslyckades 
återstod den s.k. Havanna-stadgan. Dess innehåll omvandlades då till det första provisoriska 
GATT-avtalet och utformningen styrdes i hög grad av de stater som var dominerande i 
världsekonomin.7 Sverige ingick inte i den ursprungliga gruppen.8 Det första GATT-avtalet 
kom att i första hand omfatta tullar och andra handelshinder medan ITO skulle ha behandlat 
också andra frågor på det ekonomiska området av stor betydelse för handeln, t.ex. pris
bildning och affärsmetoder.9 Under 1954-56 gjordes nya försök att bilda en handels
organisation. Den skulle ha gått under benämningen Organization for Trade Cooperation, 
OTC, men avtalsförslaget var inte lika omfattande som ITO. Den svenska riksdagen godkände 
en anslutning till den nya organisationen men inte heller detta försök resulterade i bildandet 
av en internationell handelsorganisation.10 Även denna gång berodde det på bristande stöd i 
den amerikanska kongressen. 

Sverige inbjöds 1948 av de då 23 GATT-anslutna staterna att delta i de s.k. Annecy-
förhandlingama som inleddes 1949. Sverige, samt ytterligare 11 stater, accepterade inbjudan. 
Vid förhandlingamas inledande förväntades alla länder presentera tänkbara tullsänkningar. 
Detta gjordes av Sverige efter att konsultationer skett med representanter från statliga 
myndigheter och centrala organisationer inom näringslivet. Under Annecyförhandlingama 
hade Sverige bilaterala samtal med 22 länder om tullmedgivanden. Förhandlingarna beteck-

4 Horn von, Knut (1948) ITO- den planerade internationella handelsorganisationen. Stockholm: Kooperativa 
förbundets bokförlag, s 11. 
5 Ibid, s 53. 
6 Spero, Joan & Hart, Jeffrey A (1997) The Politics of International Economic Relations. London & New York: 
Routledge, s 52. 
7 Oxley, Alan (1990) The Challenge of Free Trade. London: Harvester Wheatsheaf. 
8 Kock, Karin (1969) International Trade Policy and the GATT 1947-1967. Stockholm: Almqvist & Wikseil, s 
62. 
9 Finlayson, Jock A & Zacher, Mark W (1983) "The GATT and the regulation of trade barriers: regime 
dynamics and functions", i Krasner, Stephen (ed) International Regimes. London: Cornell, s 274. 
10 Kungl Maj:ts proposition nr 74, 1956, angående Sveriges anslutn ing till de reviderade allmänna tull- och 
handelsavtalet (GATT) samt avtalet rörande Organisationen för handelssamarbete (OTC) m.m. 
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nades som framgångsrika. Sverige anslöt sig till GATT efter ett godkännande av riksdagen 
1950.111 propositionen angående Sveriges anslutning till GATT anförs att anslutningen skulle 
ge stora fördelar men att den också skulle ha en inverkan på handelsfriheten i olika 
handelspolitiska frågor i och med att avtalets regler skulle följas.12 

Enligt GATT-avtalet skulle de Avtalsslutande Parternas, dvs. staternas, förbindelser på det 
ekonomiska området syfta till att "höja levnadsstandarden, säkerställa full sysselsättning, en 
stor och stadigt växande volym av realinkomst och effektiv efterfrågan, åstadkomma ett 
fullständigt utnyttjande av världens tillgångar samt öka produktionen och utbytet av varor"13. 
För att uppfylla syftet skulle staterna "träffa ömsesidiga och för alla parter fördelaktiga 
överenskommelser, syftande till väsentlig nedsättning av tallar och andra hinder för handeln 
samt till avskaffande av diskriminerande behandling i den internationella handeln"14. En 
ökning av frihandeln var medel för att uppnå ovanstående syfte, och därmed inte GATT: s 
formella huvudsyfte. I praktiken dominerades dock arbetet av staters användande av 
exempelvis tullar, tariffer och andra handelshinder för att påverka handelsförbindelserna. 

Arbetet inom ramen för GATT har bedrivits på två plan. Åtta förhandlingsrundor har fullföljts 
av de Avtalsslutande Parterna, vilka successivt har ökat i antal. Reglerna i GATT-avtalet har 
efterhand blivit alltmer omfattande vilket bl.a. kan förklaras med den ökade användningen av 
statliga åtgärder som ursprungligen inte omfattades av GATT-reglerna. Sverige har varit 
engagerad i alla förhandlingsrundorna fr.o.m. 1949 och var exempelvis en av initiativtagarna 
till den s.k. Tokyorundan.15 

11 Ibid. År 1950 beslutade riksdagen om en provisorisk tillämpning av GATT för svensk del. Formellt beslut om 
anslutning fattades 1956. 
12 Kungl Maj:ts proposition nr 52, 1950, angående Sveriges anslutning till allmänna tull- och handelsavtalet 
(GATT) m.m., s 40. 
13 Allmänna t ull- och handelsavtalet (1984). Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, s 9. 
14 Ibid. 
15 Aktuellt i han delspolitiken, Nr 4 (1971). Stockholm: Handelsdepartementet 
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Tabell 3.1 Förhandlingsrundor inom ramen för GATT 1947-1994. 

År Förhandlingsort Förhandlingsområde Deltagande stater 

1947 Genève Tullar 23 

1949 Annecy Tullar 29 

1951 Torguay Tullar 32 

1956 Genève Tullar 33 

1960-61 Genève (Dillonnindan) Tullar 9 

1964-67 Genève (Kennedyrundan) Tullar och anti
dumping åtgärder 

74 

1973-79 Genève (Tokyorundan) Tullar, icke-tariffara 
åtgärder, ramavtal 

99 

1986-94 Genève (Uruguayrundan) Tullar, tjänstehandel, jord
bruk, m.m. 

1986: 103 stater 
1993: 117 stater 

Källa: GATT. What it is. What it does . GATT, 1991, och Hoekman, Bernard & Kostecki, Michael (1995) The 
Political Economy of the World Trading System. From GATT to WTO. Oxford: Oxford University Press, s 16-17. 

En stor del av världshandeln har påverkats av beslut framforhandlade inom ramen för GATT. 
Tullnivåerna har sjunkit avsevärt som ett resultat av dessa förhandlingar. När det första 
GATT-avtalet träffades var tullar den dominerande handelspolitiska åtgärden och de fem 
första rundorna behandlade i stort sett enbart tullsänkningar. Tullarna har numera till stor del 
avvecklats, åtminstone mellan industriländerna. Vid den s.k. Kennedyrundan (1964-67) 
sänktes industrivarutullama i genomsnitt en tredjedel. Under den s.k. Tokyorundan (1973-79), 
blev resultatet i fråga om tullsänkningar för de större industriländerna ca 33%. För svensk del 
innebar tullmedgivandena en sänkning av tullarna med i genomsnitt 28%.16 Sänkningarna av 
tullar kom dock främst att gälla varugrupper av betydelse för de stora handelsländema. U-
ländemas viktigaste varor blev inte i samma omfattning berörda av tullsänkningar. U-
ländemas missnöje med deras behandling bl.a. i GATT resulterade i att UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development) bildades för att tillvarata deras intressen i 
högre grad. I de senare förhandlingsrundorna har det uttalats att särskild hänsyn ska tas till 
utvecklingsländernas situation.17 

GATT-arbetet omfattades också av det reguljära arbetet inom ramen för GATT vilket bl.a. 
behandlade tillämpningen av GATT-reglema. En viktig del har GATT: s gransknings-
förfarande, s.k. tvistelösning, varit. Om en part in te var nöjd med en annan parts uppträdande 
kunde frågan tas upp till behandling i en s.k. GATT-panel som tillsattes av GATT:s råd. 
Rådet hade bl.a. till uppgift att lösa tvister angående tolkningen av avtalet. En GATT-panel 

16 Regeringens Proposition 1979/80:24, om de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för det 
allmänna tull-och handelsavtalet (GATT) m.m., s 189. 
17 Se Williams, Marc (1994) International economic organizations and the Third World. London: Harvester 
Wheatshef. 
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bestod av ett antal experter som granskade tvisten ur en s.k. GATT-legal synvinkel. GATT:s 
tvistelösning kunde delas in i ett antal steg.18 

Figur 3.1 Tvistelösningen i GATT 

Steg 1: Parterna träffades för bilaterala konsultationer. 

Steg 2: Multilaterala konsultationer i GATT:s råd. 

Steg 3: Upprättandet av en panel bestående av oberoende experter. 

Steg 4: Panelen producerar en panelrapport med slutsatser och rekommendationer. 

Steg 5: Rådsbeslut om panelrapporten (konsensusbeslut). 

Steg 6: Verkställighet av panelutslaget. 

Steg 7: Eventuell retialiation (vedergällning). 

Källa: Kleen, Peter (1991) GATT och företaget. Stockholm: Industriförbundets förlag. 

Tvistelösningsmaskineriet kritiserades dock för att inte vara tillräckligt kraftfullt. För att 
utfallet från panelen skulle träda i kraft, krävdes att den part som bedömdes bryta mot avtalet 
accepterade resultatet. Om denne inte gjorde det, kunde beslutet inte träda i kraft. I denna del 
av GATT-arbetet ingick också verksamheten vid GATT-sekretariatet i Genève. Verksamheten 
hade tydliga likheter med arbetet i internationella organisationer. Det fanns ett organ som 
fattade de övergripande besluten, rådet. Det var inriktat på dai löpande verksamheten, ett 
sekretariat samt en typ av generalsekreterare, här kallad generaldirektör. Vid ett årligt möte, 
"Session of Contracting Parties", träffades alla Avtalsslutande Parter. Där fattades över
gripande och styrande beslut för arbetet inom ramen för GATT. GATT-rådet, "The Council of 
the Representatives", behandlade både rutinärenden, principiella och mer akuta frågor. 
Bilaterala tvister och ett omfattande rapportarbete, ingick också i GATT-rådets arbete. Rådet 
utgjorde därmed det styrande organet. Konsensusbeslut var den vanliga beslutsformen inom 
denna del av GATT-arbetet. GATT:s generaldirektör hade till uppgift att leda arbetet vid 
GATT-sekretariatet. Sekretariatets uppgift var bl.a. att bistå de större förhandlingsrundorna, 
sammanställa handelsstatistik, göra juridiska bedömningar vid tvistelösningen samt ge teknisk 

18 Kleen, Peter (1991) GATT och företaget. Stockholm: Industriförbundets förlag, s 36. 
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assistans till utvecklingsländerna. Sekretariatets verksamhet finansierades av de Avtals
slutande Parterna.19 

3.3 Vägledande regler och principer för GATT-arbetet 

Några grundprinciper har genom åren varit vägledande för GATT-arbetet. Den s.k. mest-
gynnad-nations-principen, MGN, har inneburit att v aije handelspolitisk åtgärd, exempelvis en 
tullsänkning, som tillämpades av ett land gentemot ett annat land, också skulle gälla mot alla 
andra GATT-anslutna länder. MGN-principen förbjuder diskriminering och särbehandling. 
Alla uppgörelser mellan två stater om exempelvis en tullsänkning på en viss vara omfattade 
också ett tredje land utan att det själv behövde göra några eftergifter. Denna princip har lett 
till en diskussion om "fripassagerare". Under GATT-förhandlingarna har MGN-principen haft 
stor betydelse vid tullsänkningarna. Det har i praktiken skett genom att förhandlingsparterna 
först har presenterat listor över sina tullnivåer. Sedan förhandlade länder, som hade den 
största handeln med en viss varugrupp, med varandra om sänkningar av tullnivåerna. Detta 
innebar att förhandlingarna både hade bilaterala och multilaterala inslag. Resultatet från dessa 
förhandlingar har sedan, med stöd av MGN-principen, kommit att gälla också andra GATT-
anslutna stater.20 

En betydelsefull norm i förhandlingsarbetet har varit den s.k. reciprocitetsnormen vilket 
inneburit att förhandlingsparter ska göra likvärdiga eftergifter.21 Reciprocitet tillämpas då en 
stat gör en eftergift, t. ex. tullsänkning, till en annan stat och får en liknande förmån av den 
mottagande staten. En multilateral form av reciprocitet sker då eftergifterna summeras 
gentemot flera länder. Reciprocitetsnormen finns inte inskriven i GATT-stadgan men har i 
hög grad tillämpats under de olika förhandlingsrundorna. 

Syftet med Uruguayrundan var att omförhandla och utveckla GATT-stadgan. Enligt GATT-
reglema var tullar i princip det enda tillåtna medlet för att i vissa situationer skydda den egna 
produktionen.22 Andra kvantitativa restriktioner som exempelvis frivilliga begränsningar i 
exporten, var förbjudna. GATT-stadgan bestod av fyra delar. Vaije del innehöll ett antal 
artiklar som preciserade reglerna. Första delen behandlade främst den tidigare nämnda MGN-
principen. Andra delen innehöll bestämmelser för anslutna staters handlingsmöjligheter inom 
det s.k. icke-tariffära området, dvs. andra handelshinder än tullar. Här fanns regler för anti
dumping (åtgärder mot för låg prissättning på en vara), avgifter och formaliteter i samband 
med import och export, avskaffande av kvantitativa restriktioner, åtgärder för skydd av ett 
lands betalningsbalans, subventioner, statliga handelsföretag, statliga bidrag till ekonomisk 

19 GATT - What it is . What it does (1991) Geneva; GATT samt intervjuer med tjänstemän vid GATT-sekreta-
riatet. 
20 Intervju med tjänsteman på GATT-sekretariatet om tullforhandlingaxna. 
21 För en diskussion av reciprocitetsnormen, se exempelvis Keohane, Robert O (1986) "Reciprocity in 
International relations", International Organization 40 (1), s 1-27. 
22 Beskrivningen av GATT-stadgan gäller stadgans utformning som den såg ut vid Uruguayrundans inledning. 
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utveckling, olika undantagsbestämmelser m.m. Ett viktigt undantag var den s.k. 
skyddsklausulen. Den gav regeringar möjlighet att infora kvantitativa begränsningar på 
importen av en vara om den ökat stort som en följd av GATT-reglerna och därmed utgjorde 
allvarlig konkurrens för de inhemska producenterna. De åtgärder som tilläts skulle vara 
tillfälliga och drabba all import av varan lika, oberoende av varans ursprungsland. Undantag 
var också tillåtna i s.k. säkerhetssyfte vilket rörde kärnenergivaror och krigsmateriel. 
Undantag tilläts även i krigs- eller krissituationer. Beslut av FN:s säkerhetsråd om handels
sanktioner ingick likaså i undantagsbestämmelserna. GATT-stadgans tredje del innehöll 
främst regler för avtalets tillämpning. Här behandlades tullunioner, frihandelsområden samt 
reglerna för GATT-anslutning och GATT-förhandlingama. Den §ärde delen bestod av regler 
om förmånlig behandling av u-länder. 

Förutom de ovan nämnda undantagen från GATT-avtalet, fanns två stora varuområden som 
på olika sätt varit undantagna från GATT-r eglerna innan Uruguayrundan, nämligen textil- och 
konfektionsvarorna (teko) och jordbruket. Inom teko-området existerade ett särarrangemang 
med speciella exportbegränsningsavtal. Efter stora exportökningar från s.k. lågprisländer 
accepterade GATT-rådet 1961 ett amerikanskt förslag om ett första kortfristigt begräns
ningsavtal. Detta följdes av ett långsiktigt avtal för handeln med bomullstextilier (LTA). 
Syftet med avtalen var att skydda industriländerna mot importvågor som kunde konkurrera ut 
hemmaindustri samt garantera en stadig tillväxt i u-ländemas export av tekoprodukter. En 
anledning till att de frivilliga, bilaterala specialavtalen accepterades kan ha varit att 
tekofrågoma då försvann från den pågående förhandlingsrundan, den s.k. Kennedyrundan.23  

LTA-avtalet fungerade i 12 år. Det ersattes av ett nytt avtal, multifiberavtalet, MF A, ett 
ramavtal gällande åtgärder för att begränsa marknadsstörande export. Import- och export
länderna tilläts träffa bilaterala begränsningsavtal.24 MF A-avtalet förlängdes flera gånger. 
Sverige tillhörde de länder som införde importbegränsande åtgärder under 19 60-talet på varor 
inom textil- och skoområdet.25 Många utvecklingsländer riktade skarp kritik mot att det 
område där de var mest konkurrenskraftiga varit utsatt för de största avstegen från GATT:s 
principer. 

Inom jordbruksområdet har motsättningarna varit av annan karaktär. Här fanns inte några 
särarrangemang. Formellt skulle GATT-reglerna också omfatta jordbruket. Istället fick de 
tillåtna undantagen betydelse. De tillät olika typer av s.k. icke-tariffara handelshinder t.ex. 
exportsubventionering av råvaror. Vidare tilläts kvantitativa importbegränsningar om 
produktionen samtidigt sänktes så att utrymme för import fortfarande fanns. Reglerna på detta 
område har dock inte kunnat förhindra "en tämligen ohämmad användning av export-
subventioner och en omfattande användning av kvantitativa importrestriktioner även i 

23 Weidung (1987), s 12-14. 
24 Sverige hade 1985 15 st textilbegränsningsavtal med lågprisländer. Se Utrikeshandel och handelspolitik 1986. 
Kommerskollegium, Allmänna Förlaget, s 101. De svenska tekorestriktionema avvecklades den 31 juli 1991. 15 
bilaterala avtal upphävdes. (EU-medlemskapet förändrade dock detta.) 
25 Aktuellt i han delspolitiken, Nr 5, 1975, Stockholm: Handelsdepartementet 
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situationer där kraven inte uppfyllts".26 Ett flertal försök gjordes för att försöka lösa problem 
som existerar inom jordbruksområdet. När den s.k. Kennedyrundan inleddes 1964, uttalades 
att förhandlingar om handeln med jordbruksvaror skulle ske men dessa blev ej framgångsrika 
i fråga om kött- och mejeriprodukter vilket resulterade i att uppgörelser inte kunde träffas.27 

Även i den s.k. Tokyorundan fanns jordbruksfrågorna med på agendan. I riktlinjerna för 
förhandlingarna uttalades att hänsyn skulle tas till jordbrukssektorns särart och problem 
samtidigt som de allmänna målen för förhandlingarna skulle beaktas. EG och de nordiska 
länderna hävdade att jordbruksproduktionen på många sätt skiljer sig från industriproduk
tionen men USA, Nya Zeeland och Australien menade att båda varugrupperna skulle 
behandlas lika. Denna gång blev förhandlingarna något mer framgångsrika men när de 
avslutades återstod fortfarande olösta frågor.28 Motsättningarna mellan USA och EG har varit 
mycket omfattande inom jordbruksområdet. Det har visserligen funnits motsättningar mellan 
industri- och utvecklingsländer eftersom de senare producerar livsmedel till ett billigt pris och 
därför drabbats av i-ländernas tullskydd och handelshinder men EG och USA har ansetts som 
de viktigaste aktörerna inom jordbruksområdet. Konflikten mellan dem har existerat sedan 
EEC b ildades och inleddes med att amerikanska exportörer inte fick fri tillgång till EEC:s 
marknad vid dess bildande. Effektiviseringen av jordbruket har lett till stora överskott i 
produktionen och för vissa av EG:s jordbruksländer har subventionerna varit avgörande. 
Problemen anses till stor del vara orsakade av att de ursprungliga GATT-reglerna utformades 
på ett ofullständigt och otydligt sätt.29 När detta skedde på 1950-talet beviljades USA 
eftergifter inom jordbruksområdet som senare kom att gälla också andra stater.30 Vid senare 
förhandlingar har en förändring av reglerna inte kunnat åstadkommas. Sverige, liksom många 
andra stater, har haft begränsningar inom handeln med jordbruksprodukter. Motivet har 
många gånger varit s.k. försöijningsskäl vilket syftar till ett bevarande av egen produktion 
inom områden som bedöms som viktiga i potentiella krissituationer.31 Sverige har exempelvis 
haft importbegränsningar på vissa jordbruksprodukter under begränsade tidsperioder för att 
förhindra att intern produktion konkurreras ut av importerade varor. 

Under 1980-talet blev det allt vanligare att tala om GATT-systemets kris. Orsaken var den 
ökade förekomsten av protektionism. Användningen av olika åtgärder för att påverka 
utrikeshandeln ökade. Det var främst frågan om s.k. icke-tarifïara handelshinder dvs. andra 
medel än tullar som exempelvis exportbegränsningar, kvoter, tekniska föreskrifter och krav på 
mothandel. Samtidigt som nivån på tullarna sjönk ökade i stället användandet av andra typer 
av handelshinder. Industripolitik samt annan inrikespolitik påverkade alltmer handelsför

26 Rabinowicz, Ewa (1989) "Jordbruket och GATT - åttonde gången gillt?", Ekonomisk Debatt, Nr 7, s 526. 
27 Kungl Maj:ts proposition nr 152, 1965, angående godkännande av ändringar i det allmänna tull- och 
handelsavtalet (GATT), s 251. 
28 Regeringens Proposition 1979/80:24 om de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för GATT, s 
194-197. 
29 Ibid, s 525. 
30 Bhagwati (1989), s 20. 
31 För en fördjupad analys av detta område, se Avery, William P (ed) (1993) World Agriculture and the GATT. 
Boulder & London: Lynne Rienner Publishers. 
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bindelserna.32 Den s.k. Tokyorundan, som bedrevs mellan 1974-79, benämndes som den, fram 
till dess, mest omfattande och komplexa förhandlingsomgången. När den avslutades återstod 
dock problem med icke-tariffara handelshinder och andra områden som inte fått sin lösning 
och som ökade i betydelse under 1980-talet. Exempel på det var jordbruket och 
tjänstehandeln. Det senare området omfattades inte alls av GATT-reglema. Detsamma gällde 
handel med högteknologiprodukter. Dessa två sistnämnda områden är exempel på nya 
områden som inte existerade när arbetet inom ramen för GATT påböljades. Tokyorundan har 
därför benämnts som den kanske sista handelsförhandlingsomgången "of the old industrial 
era".33 

Ett annat problem inom GATT-arbetet var staters ökade användning av bilaterala åtgärder 
utanför GATT:s institutioner. Detta gällde främst handelsproblem i USA, Japan och EG. Det 
var ett nederlag för GATT-arbetet eftersom anslutna stater enligt stadgan inte fick behandla 
några stater annorlunda än andra stater.34 Användningen av dessa undantag ledde till att de 
fanns de som menade att det var tveksamt om det längre gick att beteckna GATT som ett 
verkligt multilateralt frihandelsavtal. GATT:s anhängare pekade på att frihandeln ökat och att 
arbetet inom ramen för GATT stärkt det internationella handelssystemet. De omfattande 
tullsänkningarna, som anslutna stater förhandlade fram, medförde att varor på ett enklare sätt 
och till ett lägre pris transporteras mellan länder. Samtidigt fanns dock ytterligare faktorer 
som talat emot att GATT skulle ha fungerat i enlighet med de ursprungliga avsikterna. 
Utformningen av GATT-stadgan har gjort det möjligt för stater att använda sig av åtgärder 
som i strikt mening kan kallas protektionistiska men som tilläts genom de vindantag som 
stadgan medgav. Shutt anser att de dominerande staterna alla agerade utifrån samma 
spelregler men att det inte har skett utifrån reglerna i GATT-stadgan.35 

3.4 Uruguayrundan 

Följande avsnitt ska behandla Uruguayrundan. Det ska översiktligt beskriva förhandlings
processen dvs. förhandlingarnas innehåll, hur den fortskred och avgörande konfliktdimen
sioner. 

Enligt Preeg, påböljades diskussioner om behovet av en ny förhandlingsrunda direkt efter 
avslutningen av Tokyorundan 1979.36 Slutöverenskommelsen undertecknades då av 99 
regeringar. Det fanns emellertid bland flera av de förhandlande staterna en tvekan ifråga om 
nya förhandlingar. Tokyorundan behandlade många frågor parallellt och det tog 6 år att 

32 Gilpin (1987), s 195. 
33 Ibid. 
34 Sjöstedt & Sundelius (1986). 
35 Shutt (1985), s 2. 
36 Preeg, Ernest H (1995) Traders in a Brave New World. The Uruguay Round and the Future of the 
International Trading System. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. 
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slutföra förhandlingarna istället för de ursprungligen planerade 27 månaderna.37 Det 
existerade dock fortfarande områden som inte var fardigförhandlade när Tokyorundan 
avslutades. Det gällde exempelvis skyddstullar, dvs. tullar som en regering kunde införa om 
inhemsk industri hotas av import. Under åren 1979-85 påböljades, i olika sammanhang, 
diskussioner om inledandet av nya och mer omfattande samtal om problem i världshandeln. 
Det existerade dock en oenighet om vilka de mest centrala problemen var samt hur dessa 
skulle kunna åtgärdas. Oenigheten gällde existerande reglers tydlighet och effektivitet, om de 
behövde omformuleras samt om behovet av helt nya regler inom områden som inte 
omfattades av befintliga regler. De avtalsslutande staterna hade svårigheter att nå enighet på 
alla dessa punkter.38 

3.4.1. Förberedelserna 

Under 1980-talet hölls en rad möten där regeringsrepresentanter diskuterade och identifierade 
problem i världshandeln. Tanken på att inleda en ny förhandlingsrunda växte fram under 
dessa möten. Diskussioner tog fart på allvar under samtal m ellan industriländernas ledare, G7-
gruppens toppmöten samt under OECDrs ministermöten.39 År 1981 träffades högre tjänstemän 
från de största handelsnationerna för att diskutera handelspolitiska problem. Det ledde fram 
till ett ministermöte inom ramen för GATT 1982. Sådana ministermöten hölls, vid denna 
tidpunkt, sällan och om det hände, skedde det vanligen i samband med inledandet av en ny 
förhandlingsrunda.40 Det direkta syftet med mötet var dock inte att inleda en ny 
förhandlingsrunda utan att diskutera en vitalisering av arbetet inom GATT.41 I Sverige 
förbereddes ministermötet genom att en utredning tillsattes med uppgift att se över aspekter 
av GATT:s verksamhet, identifiera tänkbara initiativ och undersöka hur dessa förhöll sig till 
de nationella intressena. Från svenska sida framhölls att ministermötet borde leda till en 
manifestation för utvidgad handel.42 Ministermötet blev inte framgångsrikt eflerisom 
motsättningarna var för stora mellan deltagarna. Slutdokumentet innehöll en kompromiss som 
kunde nås först efier omfattande förhandlingar. Det innehöll inte några skrivningar om en ny 
förhandlingsrunda. Däremot beslutades att GATT-sekretariatet skulle fortsätta analysera de 
alltmer omfattande importbegränsande åtgärderna, den stagnerande världshandeln, jordbruks
frågan och tjänstehandeln.43 GATT-sekretariatets utredningsresurser var dock begränsade och 
därmed inte tillräckliga för att kunna genomföra de nödvändiga analyserna. Istället utfördes 
en stor del av det förberedande analysarbetet inom industriländernas organisation, OECD, där 
handelspolitiken är ett arbetsområde.44 OECD:s analysarbete överfördes till GATT-

37 Croome (1995), s 5. 
38 Nicolaides, Phedon (1994) "The Changing GATT System and the Uruguay Round Negotiations", i Stubbs, 
Richard & Underhill, Geoffrey R D (eds) Political Economy and The Changing Global Order. Basingstoke: 
Macmillan Press Ltd, s 235. 
39 Preeg (1995), s 53. 
40 Croome (1995), 12. 
41 Intervju i april 1994 med Mats Hellström. 
42 Aktuellt i handelspolitiken, Nr 5-6 1981, Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen. 
43 Aktuellt i handelspolitiken, Nr 3 1982, Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, s 14-19. 
44 Intervju med Pierre Sauvé, Trade Directorate, OECD, Paris. 
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sekretariatet men kom också att ha betydelse genom att OECD:s medlemmar använde sig av 
det.45 OECD:s analyser influerade därmed GATT-arbetet via åtminstone två kanaler. 

År 1983 tillsatte GATT:s generaldirektör Dunkel en arbetsgrupp, bestående av både politiska 
och ekonomiska beslutsfattare, med uppgift att identifiera åtgärder för ett motverkande av 
problemen i det internationella handelssystemet. Gruppen bestod av personer med kunskap 
om områden nära relaterade til l den internationella handeln.46 Arbetsgruppens förslag innehöll 
bl.a. en uppmaning om att inleda en ny förhandlingsrunda för stärkandet av det multilaterala 
handelssystemet samt utökad frihandel.47 

Under GATT-rådets årliga session i november 1984 föreslog USA och EG att högre tjänste
män från olika huvudstäder skulle undersöka möjligheterna att inleda en ny förhandlings
runda. I mars 1985 enades EG-länderna om att ställa sig positiva till detta. Detsamma gjorde 
OECD:s medlemmar i böljan av april. Vid ett G7-möte i Bonn i maj 1985, enades dess ledare 
om att en ny förhandlingsrunda borde inledas så snart som möjligt.48 Även från näringslivets 
sida visades intresse för att inleda förhandlingar. Exempelvis fanns det hos Internationella 
handelskammaren en uttalad önskan om förhandlingar. Ett fungerande regelsystem för den 
internationella handeln ansågs som värdefullt för näringslivet.49 

Flera informella handelsministermöten hölls under denna tid. Under ledning av Mats 
Hellström hölls ett möte i Stockholm i juni 1985. Då deltog 21 stater, både i- och u-länder, en 
representant från EG-kommissionen, GATT:s generaldirektör och ordförandena i GATT:s råd 
och styrelse.50 Under mötet diskuterades behovet av en ny förhandlingsrunda. Ett stärkande av 
GATT:s regler och arbetsformer samt en utvecklad världshandel ansågs nödvändigt. Enligt 
Oxley var mötet av stor betydelse eftersom även ministrar från utvecklingsländer nu ställde 
sig positiva till förhandlingar.51 Dessa hade tidigare uttryckt en stor tvekan. Exempelvis var 
Indien och Brasilien länge motståndare till nya förhandlingar eftersom de befarade att de 
skulle tvinga dem att acceptera ett förhandlingsresultat som stred mot deras intressen.52 En rad 
utvecklingsländer uttryckte stor tvekan inför tanken på att inleda förhandlingar om tjänste
handeln. Den ministergrupp som då bildades på initiativ av Hellström fortsatte att träffas 

45 Intervju i maj 1986 med Anthony Kleitz, Head, Trade Directorate, OECD, Paris samt Vera Nicholas, 
november 1995, vid samma avdelning. 
46 Trade Policies For a better Future. Proposals for action (1985). Geneva: GATT, 1985. Pehr Gyllenhammar 
var en av deltagarna 
47 Ibid, s 47. 
48 Croome (1995), s 23. 
49 Intervju med Staffan Jemeck, Internationella handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté, maj 1993. 
Företag i ca 140 länder är medlemmar i Internationella handelskammaren. 
50 Deltagande stater var Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Indien, Italien, Japan, Republiken Korea, Mexico, Nya Zeeland, Norge, Filippinerna, Schweiz, 
Storbritannien, USA, Uruguay och Jugoslavien. Aktuellt i handelspolitiken Nr 2, 1985, s 6, samt intervju med 
Mats Hellström, april 1994. 
51 Oxley (1990), s 132. 
52 Croome (1995), s 20. 
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regelbundet under Uruguayrundan. Gruppen kom att omfatta som mest ett 20-tal ministrar. 
Gruppens sammansättning varierade med tiden.53 

En specialsession med GATT:s Avtalsslutande Parter möttes i september 1985 på initiativ av 
USA. Den beslutade om ett inledande av den förberedande processen inför en ny 
förhandlingsrunda. I november 1985 beslutades om bildandet av en kommitté (Prepatory 
Committee) med uppgift att förbereda för-förhandlingar. Det var avgörande att kunna uppnå 
enighet om målsättningarna för, och omfattningen av, förhandlingarna så att de avtalsslutande 
staterna skulle acceptera förhandlingarnas uppläggning. Arbetet leddes av GATTrs 
generaldirektör Dunkel som förde samtal med en rad regeringar, däribland den svenska, för att 
inventera olika förhandlingsintressen. Det visade sig finnas stora skillnader i regeringamas 
positioner. Det gällde exempelvis tjänstehandelns behandling under förhandlingarna. En 
huvuduppgift för kommittén var att förbereda den text som skulle utgöra underlaget till den 
ministerdeklaration som skulle undertecknas av alla deltagande'regeringar vid förhand
lingamas inledande. Sverige deltog aktivt i detta arbete med textförslag.54 Ett stort antal 
inofficiella möten hölls. 47 stater ("Group of 47"), där Sverige aktivt deltog, var 
representerade vid de informella förhandlingar som hölls i juli 1986 i EFTA-byggnaden i 
Genève.55 I gruppen ingick både u- och i-länder. Efter ett intensivt förhandlingsarbete 
utarbetades ett utkast t ill kommuniké angående lanserandet av en ny förhandlingsrunda och en 
ministerdeklaration.56 Det kom dock inte att stödjas av alla deltagarna. EG ansåg sig inte 
kunna stödja slutdokumentet p.g.a. formuleringar angående jordbruksförhandlingarna. 
Handeln med jordbruksprodukter upptog vid denna tidpunkt en mindre del av den 
internationella handeln men redan innan Uruguayrundan inletts var jordbruksförhandlingarna 
en av stötestenarna. De kom också att i hög grad påverka det faktiska förhandlingsarbetet när 
det inleddes. En grupp u-länder som inte ingick i "Group of 47" formulerade själva ett 
deklarationsutkast. Det stöddes inte av flertalet andra GATT-länder eftersom det klart 
förkastade förhandlingar om tjänstehandel.57 Som framgår av ovanstående beskrivning, 
krävdes ett omfattande förhandlingsarbete innan Uruguayrundan kunde inledas och Sverige 
deltog på olika sätt i förberedelsearbetet. 

3.4.2 Förhandlingarnas Inledning 

Uruguayrundan inleddes formellt den 15 september 1986 vid ett ministermöte i Punta del Este 
i Uruguay.58 Val av ort för förhandlingamas inledande var tänkt att markera att förhand

53 Intervju med Lars Aneli, maj 1998. 
54 Aktuellt i handelspolitiken Nr 2, 1986. Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, s 26, samt 
intervju med Lars Aneli. 
55 Intervju med Lars Aneli, maj 1998. 
56 Utkastet skrevs ut på den svenska delegationen eftersom det var den enda delegationen i EFTA-huset som 
hade ordbehandlare. Intervju med Lars Aneli, maj 1998. 
57 UD handel. Inför GATT.s ministermöte 1986. Bakgrundsfakta. Stockholm: Utrikesdepartementetet. 
Handelsavdelningen, Augusti 1986. 
58 För en detaljerad "insider"-beskrivning av Punta del Este-mötet, se Hellström, Mats (1999) Politiskt Liv. Lund. 
Hjalmarsson & Högberg. 
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lingarna skulle ha en klar inriktning mot frågor av betydelse för utvecklingsländerna.59 Den 
svenska delegationen leddes av statsrådet Hellström. Ministermötet avslutades den 20 
september 1986. Under denna vecka hölls en rad både formella och informella möten som 
utgjorde upptakten till de förhandlingar som kom att sträcka sig ända till 1994 när de 
avslutades med undertecknandet av Marrakeshdeklarationen den 15 april 1994. Den svenska 
delegationen deltog aktivt under det inledande mötet för att det skulle bli framgångsrikt.60 Det 
innebar att kontakter togs med andra förhandlingsdelegationer för att samordna agerandet och 
ställningstagandena. Det skedde dels i den församling där alla deltagarna var samlade, 
"Commitee of the whole", och dels i en rad mindre och större grupperingar som möttes under 
ministermötet. Ett sådant exempel var "Rundans vänner" som var den grupp i- och u-länder 
(Group of 47) som förhandlat fram utkastet till ministerdeklarationen. Arbetet inom "Rundans 
vänner" leddes av den svenske ambassadören Aneli. 

När ministermötet inleddes fanns tre förslag till den ministerdeklaration som deltagarna skulle 
enas om innan mötets avslutande. Det avspeglar de olika uppfattningar som existerade om 
förhandlingarnas utformning och omfattning. Under ministermötet uppnåddes emellertid efter 
omfattande förhandlingar enighet om ett kompromissförslag som angav ramarna för 
förhandlingarna. Ett stort antal ministrar deltog direkt i samtalen vilket är ovanligt i 
internationella förhandlingar. De fick därigenom en annan delaktighet i försöken med att 
uppnå ett resultat.61 En rad ut vecklingsländer ansåg dock fortfarande att tjänstehandeln inte 
borde ingå i GATT. Det ledde till att besluten rörande tjänstehandeln formellt skulle beslutas 
utanför ramen för GATT. Varuhandeln beslutades dock, som tidigare, inom ramen för GATT 
av de Avtalsslutande Parterna. Genom denna proceduruppläggning kunde enighet uppnås. 
Tjänstehandeln förhandlades därmed formellt sett utanför ramen för GATT men utifrån 
samma grunder och vid samma tidpunkt som, dvs. parallellt med, varuförhandlingarna. 

Ministerdeklarationen beskriver de övergripande målsättningarna med förhandlingarna, hur 
de skulle bedrivas samt de områden som skulle behandlas.62 Enligt deklarationen skulle 
förhandlingarna leda till minskad utbredning av Protektionismen, ett stärkande av de 
grundläggande principerna inom GATT samt ett utvecklande av det multilaterala handels
systemet. Syftet var att åstadkomma en ytterligare liberalisering och expansion i världs
handeln och i länders tillväxt och utveckling. Förhandlingarnas speciella betydelse för 
utvecklingsländerna betonades och särskild hänsyn skulle tas till deras situation. Vidare skulle 
GATT-systemets effektiviseras. Ett utvecklat samarbete med andra internationella organisa
tioner inom det monetära och finansiella området var också en målsättning. Ett antal principer 
skulle prägla förhandlingarna. De skulle genomsyras av s.k. transparans, "standstill" och 
"rollback". Transparans innebar att stor öppenhet skulle råda. Vaije regering ålades att 

59 Croome (1995), s 28. 
60 Aktuellt i handelspolitiken Nr 3, 1986. Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, s 9-16 samt 
intervjuer med Lars Aneli och Mats Hellström 
61 Intervju med Lars Aneli. 
62 GATT Activities 1986. An annual review of the work of GATT. (1987) Geneva: GATT, s 15-29. ("Punta del 
Este Declaration. Ministerial Declaration of 20 September 1986.") 
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redogöra för sina handelspolitiska åtgärder så att de var observerbara för alla förhandlings
deltagare. Principen om "standstill" innebar att regeringarna förband sig att inte införa nya 
handelsbegränsande åtgärder under förhandlingarna. "Rollback" syftade till att redan 
beslutade åtgärder, i strid mot GATT-avtalet, gradvis skulle avskaffas. Principerna om 
"standstill" och "rollback", som främst gällde industriländerna, innebar ett politiskt åtagande 
för regeringarna vilket inte förekommit i tidigare förhandlingar. En annan skillnad var att 
utvecklingsländerna på ett mer direkt sätt deltog i utformningen av förhandlingarna.63 Enligt 
ministerdeklarationen skulle samtliga förhandlingar inom de olika områdena vara avslutade 
innan hela Uruguayrundan kunde avslutas. Förhandlingarna planerades pågå i fyra år vilket 
dock misslyckades. Ministerdeklarationen innehöll inte någon detaljerad plan över hur det 
faktiska förhandlingsarbetet skulle bedrivas. Det lämnades till ett senare tillfälle. 

I sitt anförande under Punta del Este-mötet framhöll utrikeshandelsminister Hellström att 
Sverige, på grund av sitt beroende av utrikeshandel, måste kunna förlita sig på ett öppet 
handelssystem. Inledandet av en ny förhandlingsrunda uppgavs kunna bromsa Protektionis
men varför Sverige starkt stödde åtagandet om "standstill" och "rollback". Tullar, kvantitativa 
restriktioner och statlig upphandling beskrevs som prioriterade områden för Sverige. Vidare 
betonades u-ländernas intressen och dess möjlighet att skapa ökat marknadstillträde. En 
acceptans för ett införande av textilfrågorna under GATT:s regelverk uttrycktes också. Det 
sågs som en viktig målsättning för Sverige att förhandla om tjänstehandeln inom GATT. 
Detta bedömdes som nödvändigt om GATT skulle kunna fortsätta att utgöra det centrala 
regelverket för de internationella handelsrelationema i framtiden. Slutligen framhöll 
Hellström att den svenska delegationen skulle komma att samarbeta med alla närvarande 
delegationer i syfte att förstärka GATT.64 

3.4.3 Förhandlingsprocessen 

Förhandlingsarbetet inom ramen för Uruguayrundan kom dels att präglas av det interna 
arbetet och de olika motsättningar som uppkom där men också av en rad yttre händelser som 
på olika sätt påverkade förhandlingarna. Förhandlingsparternas preferenser i fråga om de 
frågor som behandlades kom att i hög grad influeras av relationer mellan de förhandlande 
parterna men också av händelser på det nationella planet.65 

Ministerdeklarationen från Punta del Este, klargjorde att det skulle finnas tre centrala organ 
under Uruguayrundan, den övergripande förhandlingskommittén, TNC (Trade Negotiations 
Committé) och två centrala förhandlingsgrupper, varuförhandlingsgruppen, GNG (Group on 
Negotiations on Goods) och förhandlingsgruppen för tjänster, GNS (Group on Negotiations 
on Servicies). Trade Negotiation Committee etablerade i januari 1 987 en 16-kommittéstruktur 

63 Oxley (1990) s 144 och intervju med Lars Aneli. 
64 Aktstycken från Utrikesdepartementet. Utrikesfrågor 1986. Ny serie 1:C 36, Stockholm: Regeringskansliet, s 
292-294 (Mats Hellströms anförande vid GATT:s ministennöte i Punta del Este, Uruguay, den 15-20 
september). 
65 Det senare var särskilt märkbart när det g äller USA och Frankrike. 
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för förhandlingarna. Alla länder accepterade då för första gången den plattform från vilken 
förhandlingarna kunde starta. Förhandlingsarbetet fördelades i 14 undergrupper. Vaije 
förhandlingsgrupp hade sitt eget program. Inledningen av förhandlingarna bestod av analys-
och kartläggningsarbete. Enighet om grundläggande definitioner måste också etableras. Detta 
var nödvändigt innan de egentliga förhandlingarna skulle kunde inledas.66 

Figur 3.2 Förhandlingarnas organisation 
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Källa: Aktuellt i handelspolitiken, Nr 2,1987. Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, s 35. 

Nedan följer en kort beskrivning av syftet med förhandlingsgrupperna samt några av de 
problem som uppkom i grupperna. I de flesta av dem uppstod någon form av motsättningar 
om de positioner som intogs av de förhandlande partema. Tydliga skiljelinjer kunde i många 
frågor identifieras mellan USA och EG samt mellan i- och u-länder. Under Uruguayrundan 
uppstod dock även, i vissa frågor, en i dessa sammanhang ovanlig samsyn mellan några 
regeringar från industri- och utvecklingsländer. Det var ett unikt inslag i GATT-aibetet. Den 
s.k. Caimsgruppen var ett exempel på detta. Där ingick både industri- och utvecklingsländer 
som hade ett starkt intresse för jordbruksfrågan.67 

Förhandlingsarbetet kännetecknades av att de flesta nationella delegationerna hade olika mer 
eller mindre utvecklade koalitionssamarbeten med andra delegationer.68 Den svenska 

66 Intervjuer med tjänstemän vid GATT-sekretariatet i Geneve. 
67 I den s.k. Caimsgruppen ingick Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Uruguay, Australien, Fiji, Indonesien, 
Malaysia, Nya Zeeland, Filippinerna, Thailand, Kanada och Ungern. 
68 Se tex. Hamilton, Colleen & Whalley, John "Coalitions in the Uruguay Round." Weltwirtschaftliches Archiv -
Review of World Economics 125 (3):547-562. 
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delegationen samrådde regelbundet med andra delegationer, främst den norska och den finska 
delegationen. Sverige deltog aktivt under förhandlingsarbetet i ett flertal av de formella 
förhandlingsgrupperna men också i olika informella grupper som bildades under 
förhandlingarnas gång.69 Under inledningen av förhandlingarna var den svenska ambassa
dören Lars Aneli ordförande i förhandlingsgruppen rörande immaterialrättsliga frågor. 
Liksom under det första ministermötet i Punta del Este, deltog svenska förhandlare och 
ministrar också aktivt under högnivåmöten som hölls i Montreal 1988 och i Bryssel 1990. 
Sverige har beskrivits som en viktig förhandlingspart under Uruguayrundan av tjänstemän vid 
GATT-sekretariatet i Genève.70 Sverige ses som en aktiv frihandelsanhängare och p.g.a. goda 
kontakter med både industri- och utvecklingsländer hade svenska förhandlare möjligheter att 
medverka till att kompromisser som kunde lösa konflikter under Uruguayrundan åstadko ms. 
Sverige och svenska förhandlare finns också omnämnda i internationell litteratur som 
beskriver Uruguayrundan.71 I en översyn av svensk handelspolitik utförd av GATT-
sekretariatet framställs Sverige som en aktiv förhandlingspart inom GATT-arbetet.72 Även 
tjänstemän vid svenska utrikesdepartementet har beskrivit det svenska agerandet under 
förhandlingarna som "aktivt".73 I regeringens proposition till riksdagen om Sveriges 
anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO) uttrycks att det "starka utrikeshandels
beroendet har gjort det naturligt för Sverige att spela en aktiv och pådrivande roll i 
förhandlingarna".74 GATT: s generaldirektör Dunkel anordnade regelbundet middagar med 
viktiga länder under Uruguayrundan. Sveriges representant Aneli var personligen inbjuden till 
dessa middagar.75 

Arbetet i förhandlingsgrupperna kan beskrivas utifrån olika aspekter som exempelvis centrala 
principer, existerande problem, agerandet av olika stater (både i grupp och enskilt) samt 
förhandlamas insatser. De olika aspektema kommer dock bara att beskrivas översiktligt här.76 

1) Tullar. Under alla de tidigare förhandlingsrundorna var tullnivåema en viktig 
förhandlingsfråga och också under Uruguayrundan var syftet att ytterligare reducera tullarna 
samt att förenkla tullförfaranden. Tyngdpunkten skulle ligga på enskilda deltagares 
tullmedgivanden, dvs. sänkningar av tullarna och regeringars bindningar av tullnivåema vilket 
innebär att de förband sig att inte höja en tull över en viss nivå. Tullförhandlingarna kom inte 
igång på allvar förrän under böljan av 1990. Det fanns då exempelvis en rad utveck
lingsländer som inte deltagit i tullförhandlingar tidigare samt några industriländer som 

69 Intervju med Lars Aneli 
70 Intervjuer med tre tjänstemän vid GATT-sekretariatet i Genève. Tjänstemännen arbetade främst med för-
handlingsområdena jordbruk, teko, tjänstehandeln, tropiska produkter samt tullförhandlingarna men föreföll alla 
ha en stor kännedom om förhandlingarna som helhet 
71 Se Croome (1995), Oxley (1990) och Preeg (1995). 
72 Trade Policy Review Mechanism. Sweden (1990). Geneva: GATT. 
73 Intervjuer med 6 tjänstemän vid svenska utrikesdepartementets handelsavdelning. 
74 Regeringens Proposition 1994/95:35, Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen m.m.. Del A, s 13. 
75 Intervju med Lars Aneli. 
76 Beskrivningen av förhandlingsgrupperna bygger huvudsakligen på litteratur om Uruguayrundan, minister
deklarationen från Punta del Este-mötet samt intervjuer med tjänstemän vid GATT-sekretariatet i Genève. 
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fortfarande hade relativt höga tullar. Dessutom fanns länder som inte bundit sina tullar alls. 
För Sveriges del var dock tullförhandlingar bara aktuellt för cirka en fjärdedel av 
utrikeshandeln eftersom en stor del av utrikeshandeln bedrevs med EG- och EFTA-länder och 
därmed omfattades av frihandelsavtal.77 Under tullförhandlingarna presenterade vaije 
deltagare ett förslag över hur deras tullsänkningar skulle kunna komma att se ut. 
Utgångspunkt för dessa förslag var de målsättningar som beslutades under ett ministermöte i 
Montreal 1988. Tullmedgivandena granskades sedan av andra deltagare. Efter det skedde 
bilaterala förhandlingar mellan de mest berörda partema.78 Sverige förde sådana förhandlingar 
med ett 25-tal länder både inom varu- och tjänstehandelsområdet.79 Tullförhandlingarna är ett 
exempel på Urugauyrundans både multilaterala och bilaterala karaktär. 

2) Icke-tariffära åtgärder. Utrikeshandeln påverkas av att det existerar en stor mängd s.k. 
icke-tariffåra handelshinder. Sådana åtgärder är exempelvis kvantitativa restriktioner, 
nationella regleringar och regler i samband med statlig upphandling. Syftet med Uruguay
rundan var att minska användningen av denna typ av åtgärder. Den stora ökningen i 
användningen av icke-tariffera handelshinder medförde att det ansågs vara av stor betydelse 
att revidera reglerna. 

3) Naturresursbaserade produkter. Syftet inom naturresursområdet var att uppnå större 
liberalisering av handeln. Exempel på sådana produkter är mineraler, malm, skogsprodukter 
och fisk. Förhandlingarna rörde både bearbetade och obearbetade produkter. Oljeprodukter 
ingick inte i förhandlingarna. Förhandlingsområdet är av stor betydelse för många länder, inte 
minst utvecklingsländerna. I gruppen förekom omfattande diskussioner när det gäller vilka 
produkter som skulle omfattas av förhandlingarna. Några afrikanska länder hävdade att 
handeln med produkter inom detta område var nära relaterad till frågor om den nationella 
suveräniteten eftersom en mycket stor del av deras export var naturresursbaserade produkter.80 

4) Tekoprodukter. De flesta större industriländer hade vid Uruguayrundans inledning 
omfattande begränsningar i sin import av textil- och konfektionsprodukter. Syftet med 
förhandlingarna var att denna handel nu skulle omfattas av GATT-reglerna. Det då gällande 
specialavtalet, Multifiberavtalet (MFA), stred på flera punkter med GATT-reglema genom 
dess kvantitativa begränsningar och bilaterala avtal mellan import- och exportländer. Syftet 
med förhandlingarna var att avveckla MF A-systemet. Hur detta faktiskt skulle åstadkommas 
var mycket oklart vid förhandlingarnas inledning.81 Även detta område kännetecknades av 
motstridiga uppfattningar samt att en rad utvecklingsländer hade starka intressen att bevaka 
eftersom dé är teko-exportörer. 

77 Aktuellt i handelspolitiken. Nr 1,1990, Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdekringen, s 17. 
78 Intervju med qänsteman vid GATT-sekretariatet. 
79 Intervju med tjänstemän vid Utrikesdepartementets handelsavdelning. 
80 Croome (1995), s 55. 
81 Intervju med tjänsteman vid GATT-sekretariatet i Genève. 
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5) Jordbruk. Redan innan Uruguayrundan hade inletts, var jordbruket ett av de mer 
komplicerade förhandlingsområdena. Handeln med jordbruksprodukter brukar betraktas som 
det mest komplicerade området av alla inom internationella handeln eftersom det är centralt 
för intressen både i industri- och utvecklingsländer. Försök att inlemma jordbruket under 
GATT-reglerna hade misslyckats under tidigare förhandlingsrundor.82 Enligt minister
deklarationen från Punta del Este var det övergripande syftet med förhandlingarna att 
åstadkomma en liberalisering inom handeln med jordbruksprodukter samt att samla alla de 
åtgärder som kan påverka importen och exporten inom området inom ramen för GATT-
reglerna. Behovet att reducera osäkerheten samt instabiliteten på världsmarknaden ansågs 
stort.83 Samtidigt visade de inledande samtalen att förhandlingarna skulle bli problematiska. 

6) Tropiska produkter. I fråga om s.k. tropiska produkter var det Uruguayrundans målsättning 
att åstadkomma en liberalisering, både vad gäller bearbetade och obearbetade produkter. I 
Ministerdeklarationen från Punta del Este beskrivs varuområdet som speciellt centralt för en 
rad utvecklingsländer och därmed ett prioriterat område.84 Det var det enda område där 
betydelsen för utvecklingsländerna speciellt betonades. Exempel på tropiska produkter är 
kaffe, kakao, bananer, kryddor, ris, tropiskt timmer och gummi. Varuområdet ligger nära 
jordbruksområdet och några av problemen under förhandlingarna var desamma i de båda 
grupperna. Vissa av produkterna produceras också i USA och inom EG. Sänkta tullar på 
importen av tropiska produkter i dessa länder skulle därför förändra konkurrenssituationen för 
inhemska producenter. 

7) GATT-artiklar. Syftet i denna förhandlingsgrupp var att gö ra en översyn av de existerande 
artiklarna i GATT-avtalet. Vilka artiklar som skulle granskas var beroende av de 
Avtalsslutande Parternas förslag. Olika förslag diskuterades i förhandlingsgruppen. Det gällde 
exempelvis artiklarna som rör åtgärder i samband med betalningsbalansproblem, statliga 
företag, regionala avtal, rätten till undantag från reglerna m.m. 

8) MTN-överenskommelserna. Uppgiften i förhandlingsgruppen om s.k. MTN-överens-
kommelser var inriktad på en översyn av förhandlingsresultatet i den föregående förhand
lingsrundan, den s.k. Tokyorundan. 

9) Skyddsklausulfrågan. Skyddsklausuler är en typ av handelshinder som regeringar, enligt 
GATT-avtalet, tillfälligt kan tillåtas införa när industrin i det egna landet allvarligt hotas av 
import. Handelshinder tilläts om det har uppstått allvarliga betalningsbalansproblem, om en 
ekonomisk reform hotas eller att det upplevs att dumping av en vara förekommit. Syftet med 
denna förhandlingsgrupp var att göra en översyn av reglerna för att därigenom stärka GATT-
systemet. Användandet av skyddsklausuler ökade under perioden före Uruguayrundan och det 
var inte ovanligt att de, trots att de enligt reglerna ska vara tillfälliga, behölls under flera år för 

82 Se exempelvis Avery (1993). 
83 GATT Activities 1986. An annual review of the work of GATT (1987). Geneva: GATT, s 21. 
84 Ibid, s 20. 
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att skydda egen industri. Förekomsten av skyddsklausuler samt s.k. gråzonsåtgärder85, under
minerade tilltron till GATT-systemet.86 Gråzonsåtgärder var särskilt vanligt inom handeln 
med bilar, stål, skor och olika elektroniska produkter. En av de svårare frågorna här gällde 
huruvida en regering ska ha rätt att selektivt särbehandla importen från ett särskilt land eller 
en speciell leverantör samtidigt som importen av samma vara från andra länder tillåts. EG 
argumenterade för att detta skulle tillåtas därför att importen från ett speciellt land eller 
leverantör kan vara mer skadlig för den egna industrin än andra. Delegationer från både 
industri- och utvecklingsländer argumenterade mot detta förslag. Det skulle strida mot de 
komparativa fördelar som en leverantör hade. 

10) Subventioner och utjämningstullar. I denna grupp utgick förhandlingarna också från de 
existerande reglerna och den översyn av dessa som ansågs nödvändig. Subventioner inom 
jordbruk, stål- och kolområdet och civil flygplansproduktion ingick inte i förhandlings
gruppens uppgifter. Inledningsskedet i gruppen ägnades åt att identifiera olika typer av 
subventioner och utjämningstullar samt att diskutera vilka av dessa som stred mot GATT-
reglerna, inte berördes av dem, eller var accepterbara. Dessutom behandlades olika staters 
ställning, dvs. att bedömningen av när subventioner och utjämningstullar ska accepteras eller 
ej är b eroende av hur ett lands ekonomiska situation är. Utvecklingsländerna yrkade på en 
fortsatt specialbehandling. Sverige, tillsammans med Finland, Norge och Island, presenterade 
ett förslag som syftade till att förmå regeringar att använda industrisubventioner mer 
restriktivt.87 

11) Immaterialrättsliga frågor, TRIPS. Förkortningen TRIPS står för Trade Related Aspects 
of Intellectuel Property Rights. Det rör frågor om patent, upphovsrätt, varumärken, 
geografiska ursprungsbeteckningar m.m. Detta var ett helt nytt område för GATT där en rad 
Avtalsslutande Parter hade egen nationell lagstiftning. Nu var syftet att skapa en internationell 
sådan. Det existerade dock sedan tidigare internationella konventioner som administrerades 
av FN:s fackorgan WIPO (World Intellectual Property Organisation). Dessa ansågs inte 
omfatta alla centrala områden utan behövde kompletteras.88 Syftet med förhandlingarna var att 
utveckla ett multilateralt regelverk med principer, regler och procedurer för åtgärder mot den 
internationella handeln med varumärkesförfalskat gods. Områden som berördes av dessa 
förhandlingar är exempelvis patenter på läkemedel, copyright-frågor, upphovsrätten till 
datorprogram, konfidentiell företagsinformation, mönsterskydd inom tekoindustrin samt 
skyldigheten att uppge rätt ursprungsland på importerade varor. En stor del av TRIPS-
gruppens arbetsuppgifter var sådana som tidigare inte ansågs beröra det handelspolitiska 
området. Utvecklingen inom den internationella handeln ledde dock till att dessa frågor 
ansågs som allt mer centrala för utrikeshandeln. TRIPS-frågor hade tidigare, utan någon större 
framgång, diskuterats inom ramen för WIPO:s arbete samt inom UNCTAD. De inledande 

85 Gråzonsåtgärder som kan strìda mot GATT-reglerna eller sådana åtgärder som varken är tillåta eller förbjudna 
utifrån GATT-avtalet, exempelvis frivilliga exportbegränsningar. 
86 Croome (1995), s 65. 
87 Aktuellt i handelspolitiken. Nr 4,1989, Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, s 32-34. 
88 Intervju med Lars Aneli 
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förhandlingarna i denna grupp, som leddes av den svenske ambassadören Aneli, var 
komplicerade och ägnades åt att identifiera centrala frågor och ståndpunkter. Efterlevnaden i 
fråga om existerande konventioner samt frågan om tvistelösning var andra frågor som kom 
upp i gruppen.89 En skiljelinje uppkom mellan dem som ansåg att dessa frågor inte hörde 
hemma inom GATT och dem som ville att de immaterialrättsliga frågorna skulle bli en del av 
GATT:s totala ramverk. Den första ståndpunkten intogs främst av utvecklingsländer medan 
de senare huvudsakligen var industriländer. Det uppstod stora svårigheter att åstadkomma 
enighet i denna grupp. 

12) Handelsrelatera.de investeringsåtgärder, TRIMS. TRIMS betyder Trade Related 
Investment Measures. Syftet i denna förhandlingsgrupp var att behandla effekter av investe
ringar som påverkar internationell handel samt att göra en översyn av relevanta GATT-
artiklar. Det rör sig här om utlandsägda företags villkor vid verksamhet i ett annat land. Ett 
exempel är när regeringar reglerar de utländska investeringarna genom att kräva ett visst 
lokalt innehåll i den produktion som sker av ett utlandsägt företag. Ett annat exempel är när 
regeringar kräver att en viss del av den utlandsägda produktionen ska exporteras för att inte 
störa den interna marknaden. Även i denna grupp ägnades det inledande arbetet åt en 
inventering av de åtgärder som ansågs ligga inom förhandlingsområdet samt diskussioner 
angående vilka av de existerande GATT-artiklarna som var relevanta. Liksom i TRIPS-
gruppen uppkom delade meningar om vilka ämnen som de konkreta förhandlingarna skulle 
behandla och även här uppstod en skilj elinj e mellan industri- och utvecklingsländer.90 

13) Tvistelösning. Innan Uruguayrundan inleddes, hade kraftig kritik riktats mot GATTrs 
tvistelösande funktioner. Tvistelösningsmekanismen var en av de viktigare uppgifterna för 
GATT och berörde dess förmåga att lösa handelspolitiska konflikter och problem mellan de 
Avtalsslutande Parterna, dvs. olika regeringar. Antalet tvister som behandlats inom GATT:s 
tvistelösningssystem, hade ökat stort åren innan Uruguayrundan inleddes. Det kan i hög grad 
ses som en reaktion mot den stora ökningen av bilaterala åtgärder utanför GATT-systemet.91 

Syftet med förhandlingsarbetet var att stärka tviste lösningsprocessen genom en effektivisering 
av regelverket samt att åstadkomma bättre möjligheter att kontrollera efterlevnaden av 
tvistelösningsbesluten. Denna grupp skilde sig från de flesta andra grupper genom att flera 
förhandlingsparter, bl.a. de nordiska, på ett tidigt stadium presenterade förhandlingsförslag. 
Det existerade ett samförstånd i fråga om behovet att göra procedurerna effektivare. Det rådde 
dock delade meningar om tvistelösningsmekanismens juridiska status.92 Viktiga diskussions
frågor var om panelutslag skulle fattas i konsensus eller ej i GATTrs råd och i vilken grad 
dessa beslut skulle vara bindande för de tvistande parterna. En annan fråga som var aktuell 
var förhållandet mellan nationell lagstiftning och efterlevnaden av GATT-reglerna. Frågan 

89 Croome (1995), s 130-138. 
90 Förhandlingar om investeringar fortsatte efter Uruguayrundans slut inom ramen for OECD. Dessa 
forhandlingar syftade till bildandet av multilateralt avtal för investeringar, MAI (Multilateral Agreement om 
Investments). 
91 Preeg (1995), s 77. 
92 Croome (1995), s 149. 
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ansågs relevant bl.a. med anledning av den amerikanska handelslagstiftningens utformning 
som ger presidenten rätt att besluta om unilaterala handelspolitiska åtgärder när en annan 
regering eller annan part anses ha handlat på ett orättfärdigt sätt, i den s.k. Section 301 
benämnd som "unfair trade".93 Samtidigt som förhandlingarna pågick behandlades en rad 
handelspolitiska tvister i olika paneler. I ett flertal av dessa fall var USA den drivande parten, 
dvs. den som tog initiativ till en panelgranskning, samtidigt som USA själv var föremål för 
detsamma i flera andra fall. En av dessa granskningar gällde en anmälan från Sverige94 Flera 
parter, exempelvis EG, önskade en ökad betydelse av GATT:s tvistelösningsmekanism i 
förhållande till nationell lagstiftning. Två huvudlinjer uppkom i förhandlingsgruppen. 
Skiljelinjen kom att stå mellan de som ville utveckla existerande regler och de som ville 
genomföra mer grundläggande förändringar.95 

14) GATT-systemets funktionsduglighet. Den sista förhandlingsgruppens, den s.k. FOGS-
gruppen (Functioning of the GATT System), mandat var inriktat på GATT-systemets förmåga 
att fungera effektivt och ändamålsenligt. En översyn av GATT:s möjligheter att åstadkomma 
en regelbunden granskning av de Avtalsslutande Parternas handelspolitik samt dess inverkan 
på det multilaterala handelssystemet var ett av förhandlingsgruppens syften. Ett annat syfte 
var att behandla beslutsfattandet inom GATT som institution. Det behövdes effektiviseras och 
ett ökat deltagande på ministernivån ansågs nödvändigt. Ett annat syfte var att diskutera ett 
stärkande av samarbetet med andra internationella organisationer inom det monetära och 
finansiella området.96 Förhandlingsarbetet inriktades på fyra övergripande områden.97 Dessa 
var skapandet av ett system för regelbundet återkommande granskningar av de Avtalsslutande 
Parternas handelspolitik, s.k. 'Trade-Policy Review Mechanism" (TPRM), inledandet av 
regelbundna sammankomster på ministernivån, bildandet av en speciell ministergrupp samt 
frågan om ett ökat samarbete med andra internationella organisationer. Inom två områden, det 
första och det andra, utarbetades lösningar som kunde accepteras av en stor del av deltagarna. 
När det gäller frågan om bildandet av en mindre ministergrupp så var förhandlingsgruppen 
inte lika enig. Syftet med bildandet av en sådan grupp var att den, jämfört med andra GATT-
organ, skulle kunna diskutera viktiga handelspolitiska frågor på ett mindre formellt sätt. Det 
fanns dock delade meningar om betydelsen av en sådan grupp samt hur den skulle utformas. 
Det ßärde stora området behandlade GATT:s relationer med andra internationella 
organisationer och även här existerade delade uppfattningar. De organisationer som främst 
åsyftades var Internationella valutafonden och Världsbanksgruppen. De nordiska länderna 
argumenterade för vikten av att samordna Internationella valutafondens och Världsbankens 

93 Företaget Sandvik blev ålagda att betala en s.k. anti-dumpingtull i USA när det ansågs ha sålt varor till ett for 
lågt pris. Sverige tog då, för första gången, initiativ till att en GATT-panel skulle granska fallet. Panelutslaget 
utföll till svensk förmån, dvs. tullen ansågs strida mot GATT-reglema. Aktuellt i handelspolitiken Nr 2, 1989, s 
14 samt Aktuellt i handelspolitiken, Nr 3, 1990, s 32. 
94 Se exempelvis Nordgren, Ingrid (1991) GATT-panelerna under Uruguayrundan - en joker i förhandlings
spelet. Stockholm: Kommerskollegium. 
95 Croome (1995), s 153. 
96 GATT Activities 1986, s 24. 
97 Preeg (1995), s 74-77. 
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verksamhet så att deras rådgivning till enskilda regeringar inte stred mot GATT-reglerna.98 

Skuldproblem, betalningsbalansproblem och valutakurssvängningar var andra ä mnen där det 
ansågs finnas viktiga beröringspunkter mellan GATT och organisationerna. Hur kopplingen 
mellan dessa skulle kunna utformas förblev dock mycket kontroversiellt ämne eftersom det 
berörde olika nationella ekonomiska frågor. En rad utvecklingsländer motsatte sig därför en 
omfattande samordning. 

Förhandlingarna om tjänstehandeln inom tjänsteförhandlingsgruppen, GNS (Group on 
Negotiations on Servicies) inleddes med diskussioner om en rad grundläggande frågor. Enligt 
Punta del Este deklarationen syftade förhandlingarna till att etablera ett multilateralt ramverk, 
med principer och regler, för tjänstehandeln. Ett tänkbart sätt att göra detta var etablerandet av 
speciella discipliner för individuella sektorer. Avsikten var att samma krav på öppenhet 
(transparency) skulle ställas på tjänstehandeln som på varuhandeln samt att tjänstehandeln 
successivt skulle libéraliseras. Tanken var att det skulle leda till ekonomisk tillväxt för alla 
parter. Samma procedurregler och praxis som tillämpades inom GATT, skulle gälla i tjänste
förhandlingarna och alla deltagare i varuförhandlingarna hade rätt att delta även i tjänste
förhandlingarna.99 Syftet var alltså att skapa ett helt nytt, separat, avtal för tjänstehandeln. Vid 
förhandlingarnas inledande existerade det fortfarande en motvillighet till att behandla 
tjänstehandeln inom Uruguayrundan hos en rad utvecklingsländer. Deras motvilja berodde 
bl.a. på att de ansåg att deras tjänstesektorer var underutvecklade, i förhållande till industri
länderna, och en liberalisering av dessa sektorer skulle skada dem.100 Förhandlingarnas 
komplexitet ökade ytterligare p.g.a. att det på tjänsteområdet fanns ett större antal nationella 
regleringar än på varuområdet.101 Tjänsteförhandlingsgruppen enades dock om att förhand
lingarna hade fem huvuduppgifter: 

1) För det första måste den undersöka problemet med definitioner och statistik över tjänste
handeln. När förhandlingarna inleddes existerade en stor osäkerhet i fråga om hur tjänste
handeln skulle definieras och därmed också i fråga om vilka områden som skulle omfattas av 
förhandlingarna. Tjänstehandeln kom dock att definieras som sådana tjänster som är 
gränsöverskridande på något sätt eller som konsumeras av en utländsk kund i ett annat land 
(t.ex. turism). Det kan också röra sig om en tjänst som kräver etablering i ett annat land, 
exempelvis bank- eller försäkringsverksamhet, och förflyttning av personer.102 Statistiken 
inom tjänstehandelsområdet var ett annat problem. Vissa gränsöverskridande tjänster är svåra 
att identifiera eftersom det inte är någonting som direkt importeras eller exporteras. 
Förhandlingsgruppen ägnade därför tid åt att bygga upp en faktabas. 

98 Croome (1995), s 160. 
99 GATT Activities 1986, s 26-27. 
100 Intervju med tjänsteman vid GATT-sekretariatet Se också McDowell, Stephen (1994) "India, the LDCs and 
GATT Negotiations on Trade and Investment in Services", i Stubbs, Richard & Underhill, Geoffrey R D (eds) 
Political economy and the changing global order. Basingstoke: Macmillan, s 502. 
101 Kleen, Peter (1996) Världshandeln spelregler. Stockholm: SNS Förlag, s 57. 
102 Croome (1995), s 124. 
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2) Nästa uppgift för gruppen var att nå enighet om grundläggande begrepp som skulle utgöra 
grunden för principer och regler inom tjänstehandelsområdet. Förhandlingarna kom att gälla 
vilka av GATT:s principer och regler som var tillämpbara på tjänsteområdet. 

3) Till förhandlingsgruppens uppgifter hörde också att utröna hur omfattande det nya 
ramverket för tjänstehandeln skulle bli. Enligt Croome var detta en nyckelfråga.103 Frågan var 
om ramverket skulle omfatta hela tjänsteområdet eller om några sektorer skulle uteslutas. 
Förhandlingarna ledde fram till att det både skulle finnas ett ramavtal med generella 
förpliktelser samt en indelning av 12 olika sektorer som det bedrevs förhandlingar om. 

4) Den fjärde uppgiften för gruppen var att undersöka vilka existerande regler som influerade 
tjänstehandeln. Diskussioner fördes med tre andra organisationer, The International Civil 
Aviation Organization, The International Telecommuncations Union och UNCTAD, om deras 
sektorsavtal104. 

5) Till förhandlingsgruppens sista huvuduppgift hörde att göra en inventering av sådana 
åtgärder som påverkar tjänstehandeln och som därför kan komma att omfattas av regler på 
området. 

Från svensk sida bedömdes ett antal förhandlingsområden inom Uruguayrundan som särskilt 
viktiga.105 För det första ansågs en begränsning av den framväxande Protektionismen central. 
För ett starkt utrikeshandelsberoende land som Sverige kan en ökad protektionism ge stora 
problem. Ett annat, för svensk del, viktigt område var marknadstillrädesfrågorna. Här handlar 
det om en avveckling av olika handelshinder som, från svensk synvinkel, försvårar utrikes
handeln. Detta rör områden som tullar, icke-tariffera handelshinder, tropiska produkter, 
naturresursprodukter, tekoindustrin och jordbruket. Från svensk sida uttalades en ambition att 
fästa stor uppmärksamhet på problem och åtgärder i samband med att jordbruksöverskott 
uppstår. En annan målsättning från svensk sida var att skapa en stark d isciplin inom GATT 
samt att förbättra GATT som institution. Ett ökat ministerengagemang samt ett samarbete 
med andra internationella ekonomiska institutioner, beskrevs som centralt. Vidare ansågs 
förhandlingar inom tjänsteområdet vara av stor betydelse. Detsamma gällde handelsaspekter 
på immaterialrätt, handeln med varumärkesförfalskat gods samt handelsrelaterade 
investeringsvillkor. 

Under tiden som förhandlingsarbetet pågick i Genève hölls också några viktiga s.k. 
högnivåmöten där ministrar deltog. De hade i vissa fall stor betydelse för förhandlingarnas 
utveckling. Fyra större ministermöten ägde rum under förhandlingarnas gång och vid tre av 
dem deltog svenska ministrar aktivt i förhandlingarna. Händelser utanför det direkta förhand

103 Ibid, s 126. 
104 Specialavtal rörande specifika områden. 
105 Riksdagens protokoll 1986/87:17, 3 november 1986, s 68-70. Svar av statsrådet Gradin på interpellation 
1986/87:8 om förhandlingarna i Punta del Este, avHadar Cars (fp). 
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lingsarbetet kom att påverka ministermötena och förhandlingarna. I april 1988 bad USA 
GATT:s råd att undersöka EG:s subventioner till sojabönsodlare. Dessa uppgick till över 
200% och ansågs ge odlare inom EG en mycket stor fordel. EG blockerade förslaget, på 
franskt initiativ, och stoppade undersökningen. EG varnade dessutom för att frågan skulle 
kunna blockera hela förhandlingsrundan. GATT-sekretariatet tillsatte då en panel för att lösa 
tvisten.106 Konflikten kom att fa stor betydelse och uppmärksamhet under det fortsatta 
förhandlingsarbetet. Olika särintressen, främst jordbruksintressen, agerade på ett mycket 
aktivt sätt för att påverka utg ången av denna tvistelösning. 

På ett tidigt stadium i förhandlingarna beslutades att ett första ministermöte, s.k. "midterm 
review", skulle hållas när halva förhandlingstiden avklarats. Det hölls den 5-9 december 1988 
i Montreal och ett 90-tal ministrar deltog. I samband med mötet förekom också 
demonstrationer där olika särintressen, främst jordbruksorganisationer, visade sitt missnöje 
med att deras sektor skulle komma att påverkas av resultatet från förhandlingarna. Tanken var 
att ministermötet skulle markera att halva tiden av förhandlingarna hade förflutit och de 
framsteg som åstadkommits i förhandlingsarbetet. Mötet skulle också fungera som en 
vägledning för de fortsätta förhandlingarna. Det ansågs också av betydelse att föra upp 
förhandlingsarbetet på ministernivån igen. Den svenska utrikeshandelsministem Anita Gradin 
inbjöds av varuförhandlingskommitéens (TNC) ordförande att, tillsammans med ministrarna 
från Kanada, Turkiet och Australien, delta i de nödvändiga ministerkonsultationerna under 
mötets gång.1071 en annan förhandlingsgrupp, TRIPS:s gruppen, innehades ordförandeskapet 
även nu, liksom under själva förhandlingarna av den svenske ambassadören Aneli. 

I sex av de fjorton förhandlingsgrupperna hade enighet åstadkommits i fråga om det förhand
lingsresultat som uppnåtts.108 Jordbruksfrågan var dock den viktigaste frågan under mötet och 
den kom att blockera mötet p.g.a. de stora motsättningarna om jordbruksstödet mellan främst 
USA och EG. Det existerade inte heller enighet inom immaterialrättsområdet som rörde bl.a. 
varumärkesförfalskning. Här fanns motsättningarna främst mellan i- och u-länder. Även inom 
tekoområdet samt förhandlingarna om skyddsklausuler existerade skilda synsätt. Under mötet 
nåddes dock resultat inom elva områden men motsättningarna inom de fyra övriga områdena 
ledde till att förhandlingarna avstannade. Det beslutades att alla förhandlingar skulle göra 
uppehåll tills framsteg kommit till stånd inom de områden där enighet inte uppnåtts. Detta 
innebar att det skulle bli nödvändigt för exempelvis USA och EU, som var orsak till den stora 
motsättningen inom jordbruksområdet, att kompromissa i fråga om sina positioner. Det 
beslutades att de olösta frågorna skulle behandlas igen på ett möte med förhandlings
kommittén i april. Efter att GATT:s generaldirektör Dunkel genomfört konsultationer med de 
mest berörda regeringarna lyckades dessa lösa de problem rörande jordbruk, teko, 
skyddsklausuler och TRIPS som orsakat förhandlingarnas avstannande. I fråga om jordbruket 

106 Se Wienner, Jarrod (1995) Making Rules in the Uruguay Round of the GATT. A Study of International 
Leadership. Aldershot: Dartmouth, s 177-178. 
107 GATT Activities 1988. An annual review of the work of GATT (1989). Geneva: GATT, s 23. 
108 Croome (1995), s 168. 
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åstadkoms enighet om att med omedelbar verkan, och till forhandlingarnas slut, stoppa allt 
stöd och skydd till jordbruket samt att det sedan skulle sänkas. Som en långsiktig målsättning 
uttrycktes att all handel med jordbruksvaror skulle bli marknadsstyrd. Omfattande 
nedskärningar av stödet till jordbruket skulle då bli nödvändiga.109 Efter denna 
överenskommelse kunde förhandlingarna i de olika förhandlingsgrupperna återupptas. Det 
beslutades också om ett slutdatum för förhandlingarna, första veckan i december 1990. Det 
ställde krav på att åstadkomma omfattande framgångar i förhandlingsarbetet. Dessutom måste 
alla deltagare acceptera hela förhandlingsresultatet eftersom det beslutats att ett 
konsensusbeslut krävdes för att kunna avsluta förhandlingarna på ett framgångsrikt sätt. I 
detta läge ansågs det avgörande att åstadkomma accepterbara kompromisser. Det var 
nödvändigt att finna ett tillvägagångssätt som kunde fa till stånd en koppling mellan resultatet 
i de olika förhandlingsgrupperna, dvs. resultatet i en grupp länkades samman med resultatet i 
andra grupper. 

I sitt anförande under ministermötet i Montreal uttryckte den svenska utrikeshandelsministem 
Gradin att framsteg dittills hade gjorts i förhandlingsarbetet men att mycket arbete fortfarande 
återstod. Jordbruket pekades ut som ett av de väsentligaste områdena. En rad åtgärder inom 
detta område beskrevs som nödvändiga. Andra områden som bedöms som centrala var 
immaterialrätt, tjänstehandeln, tullreduktioner och bindningar, tropiska produkter, teko
området, GATT:s funktion och tvistelösning samt att utvecklingsländernas problem och 
intressen på handelns område ges en framträdande plats. Slutligen betonades betydelsen av att 
mötet gav positiva signaler till omvärlden så att resultatet uppfattades som ett bestämt 
åtagande till förmån för GATT-rundan och det globala handelssystemet från samtliga 
deltagares sida.110 

Ett av resultaten från ministermötet i Montreal var inledandet av regelbundna granskningar av 
de Avtalsslutande Parternas handelspolitik, s.k. 'Trade Policy Review Mechanism". Beslutet 
innebar att de fyra största handelsnationerna ska granskas vart annat år medan de följande 
sexton ska undergå en granskning vart ijärde år. Övriga parter ska kontrolleras vart sjätte år. 
Sverige var bland de första att utsättas för en granskning.111 Innan så skedde var det bara 
Australien, Marocko och USA som genomgått en granskning av handelspolitiken. 

Avsikten att slutföra förhandlingsarbetet inom Uruguayrundan i Bryssel i december 1990 
misslyckades. Enligt Wienner saknade EG den politiska viljan att avsluta förhandlingarna. En 
anledning kan ha varit att slutförandet av arbetet med Maastrichtavtalet samtidigt pågick. Det 
tog stora resurser i anspråk. Dessutom kunde förhandlingsarbetet mynnat ut i liberaliseringar 

109 Aktuellt i han delspolitiken. Nr 2,1989. Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, s 11-12. 
110 Aktstycken från Utrikesdepartementet Utrikesfrågor 1988. Offentliga dokument m.m. rörande viktigare 
svenska utrikesfrågor. Ny serie 1:C 38, Stockholm: Regeringskansliers 332-334. (Anförande av utrikeshandels
minister Gradin i GATT:s förhandlinskommitté på minstemivå i Montreal 1988-12-05.) 
111 För en sammanfattning av granskningen av svensk handelspolitik se GATT Activities 1990. An annual review 
of the work of GATT (1991). Geneva: GATT, s 73-77. För hela rapporten se Trade Policy Review Mechanism. 
Sweden (1990). Geneva: GATT. Sverige genomgick en ny granskning 1995, se Trade Policy Review 
Mechanism. Sweden (1995). Geneva: GATT. 
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som inte accepterades av alla grupperingar inom EG.112 En rad andra händelser med politiska 
implikationer sammanföll också med det ministermöte som skulle ha avslutat hela 
Uruguayrundan. Exempelvis hade konflikten mellan Kuwait och Irak inletts, John Major hade 
ersatt Margaret Thatcher som brittisk premiärminister och tillsatt nya handels- och 
jordbruksministrar och den tyska handelsministern hade avgått dagarna innan mötet i 
Bryssel.113 Dessa omständigheter krävde regeringamas uppmärksamhet och störde därför 
förhandlingsarbetet. Den huvudsakliga anledningen till att Brysselmötet misslyckades var 
dock motsättningarna i fråga om subventioner inom jordbruksområdet mellan USA och EG. 
De ursprungliga förhandlingsgrupperna reducerades till sju grupper. Sverige deltog bl.a. i 
Brysselmötet genom att arbetet i två av förhandlingsgrupperna leddes av svenska ministrar. 
Utrikeshandelsminister Gradin ledde förhandlingarna om immaterialrätt (TRIPS). Jordbruks
minister Hellström ledde jordbruksförhandlingarna. I ett svar på en interpellation i den 
svenska riksdagen menade utrikeshandelsministern Gradin att detta kunde ses som ett bevis 
på att Sverige uppfattades som en konstruktiv part av de övriga förhandlingsdeltagarna.114 

Enligt Preeg präglades jordbruksförhandlingarna av att USA, övriga medlemmar i Cairns-
gruppen samt i stort sett alla övriga deltagare, utom Japan och Sydkorea, pressade EG.115 

Arbetet i de övriga grupperna var framgångsrikt men avstannande i väntan på framgångar 
inom jordbruksförhandlingarna.116 Hellström presenterade ett kompromissförslag till en 
överenskommelse inom jordbruket. Det innebar en 30-procentig sänkning av gränshindren, 
inhemskt stöd och exportsubventionema. USA och Caims-gruppen accepterade förslaget som 
en grund för förhandlingar. EG accepterade dock inte förslaget.117 Eftersom partema inte 
kunde komma överens inom jordbruksförhandlingarna, avbröts ministermötet i Bryssel utan 
att Uruguayrundan kunde avslutas. Enligt förhandlingskommitténs ordförande Gros Espinell 
behövde deltagarna mer tid till att överväga sina positioner i för förhandlingarna centrala 
områden. En rad delegater uttryckte sitt beklagande över att de övergripande målsättningarna 
misslyckats. Den svenska utrikeshandelsministerns Gradin uttalade att den svenska regeringen 
redan vid inledningen av Uruguayrundan hade insett nödvändigheten av att libéralisera 
handeln inom känsliga områdena för att infria de löften som uttalats. Under förhandlingamas 
gång hade därför sådana förslag lämnats till den svenska riksdagen.118 Sverige avvecklade 
begränsningar i handeln med jordbruksprodukter 1990. I sitt anförande uttryckte Gradin 
besvikelse över det bristfälliga resultat som fyra års förhandlingar lett fram till. Hon befarade 
att förhandlingarna skulle komma att misslyckas p.g.a. att många stater uppvisat brist på 
framsynthet och främst beaktat sina kortsiktiga intressen. Sveriges anslutning till de 
multilaterala reglerna beskrivs ge ekonomiska fördelar. Det politiska priset för detta bedöms 

112 Wienner (1995), s 209. 
113 Preeg (1995), s 117. 
114 Riksdagens protokoll 1990/91:53, 23 januari 1991. Svar av statsrådet Gradin på interpellation 1990/91:124 
om GATT-förhandlingarna av Nie Grönvall (m), s 9. 
115 Preeg (1995), s 119. 
116 Croome (1995), s 278. 
117 Low, Patrick (1993) Trading Free. The GATT and US Trade Policy. New York: The Twentieth Century 
Fund Press, s 220-221. 
118 GATT Activities 1990 (1991), s 27. 
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som lågt eftersom det ger handelsrättigheter i hela världen. Vidare beklagade Gradin att 
miljöfrågornas relation till utrikeshandeln inte diskuterats inom ramen för GATT. Det 
beskrivs dock att EFTA-länderna uppmanat mötet att göra ett uttalande om handel och miljö. 
Särskild besvikelse uttrycks över resultatet inom tjänstehandelsområdet. De utkast som 
presterades till ministermötet bedöms som omöjligt att hantera. De underliggande politiska 
frågeställningarna måste lösas eftersom de, enligt Gradin, tycks ha lett förhandlarna vilse. 
Slutligen betonades att det inte existerar något alternativ till framgångsrika förhandlingar.119 

Efter sammanbrottet i Bryssel dröjde det drygt två månader innan förhandlingarna officiellt 
återupptogs igen. GATT:s generaldirektör Dunkel samrådde med representanter från en rad 
regeringar och fann att det fortfarande fanns en önskan om att slutföra Uruguayrundan.120 Det 
ansågs viktigt att så snabbt som möjligt återuppta förhandlingarna bl.a. för att de framsteg 
som hade gjorts i de andra förhandlingsgrupperna inte skulle gå förlorade. Förhandlingarna 
kom dock inte i gång på allvar igen förrän den amerikanska kongressen beslutat ge 
administrationen ett nytt förhandlingsmandat, s.k. "fast track", i maj 1991.121 Vid ett minister
möte i OECD i juni betonades att förhandlingarnas slutförande hade högsta prioritet på den 
internationella ekonomiska agendan.122 Förhandlingsarbetet organiserades om så att endast 7 
förhandlingsgrupper återstod. De återstående grupperna var nu jordbruk, tekofrågor, 
tjänsteområdet, regelskapandet, TRIPS, tvistelösningen och institutionerna samt marknads
tillträde. Ordförandeskapet i TRIPS-gruppen innehades fortfarande av den svenska 
ambassadören Aneli. I förhandlingsgruppen för de institutionella frågorna, behandlades bl.a. 
ett förslag till bildandet av en ny multilateral handelsorganisation. Kanada, EG och Mexiko 
hade alla under 1990 presenterat förslag till bildandet av institution som kunde inrymma 
Uruguayrundans alla överenskommelser. Förslaget togs åter upp till diskussion under hösten 
1991. Meningarna var delade i fråga om behovet av en sådan ny institution. USA och Japan 
uttryckte tveksamhet. Ett förslag till multilateral handelsorganisation utarbetades dock i 
gruppen och enighet nåddes slutligen i förhandlingsgruppen så att den kunde presentera ett 
förslag till en ny internationell organisation.123 

I september 1991 meddelade GATT:s generaldirektör Dunkel sin avsikt att sammanställa och 
presentera ett utkast till slutöverenskommelse, benämnd "Draft Final Act". Avsikten var att 
dokumentet skulle utgöra en helhet och inga delbeslut skulle kunna fattas i fråga om 
innehållet, dvs. hela överenskommelsen skulle accepteras på samma gång.124 Dokumentet 

119 Aktstycken från Utrikesdepartementet Utrikesfrågor 1990. Offentliga dokument m.m. rörande viktigare 
svenska utrikesfrågor. Ny serie 1:C 40, Stockholm: Regeringskansliet (Anförande av utrikeshandelsminister 
Gradin vid GATT:s ministermöte i Bryssel 1990-12-03.), s 387-389. 
120 Uttalande av generaldirektör Dunkel under det årliga världsekonomiska forumet i Davos, den 4 februari 1991, 
i News of the Uruguay Round of multilateral trade negotiation., NUR 045 (1991). Information and Media 
Relations Division of GATT, Geneva: GATT. 
121 Aktuellt i handelspolitiken. Nr 2, 1991. Stockholm: Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, Stockholm, s 
25-26. 
122 GATT Activities 1991. An annual review of the work of GATT (1992). Geneva: GATT, s 20. 
123 Croome (1995), s 325-327. 
124 Se Draft Final Act. Embodying the results of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations. 
Multilateral Trade Negotiations. The Uruguay Round. MTN. TNC/W/PA Geneva: GATT, 20 December 1991. 
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presenterades i december 1991 och byggde på det förhandlingsarbete som åstadkommits i de 
olika förhandlingsgrupperna. Det utgjorde dock inte ett färdigt slutdokument eftersom några 
frågor fortfarande inte var färdigbehandlade när det sammanställdes. När dokumentet nått de 
olika förhandlingsparterna, gav det upphov till olika reaktioner. EG-länderna var huvud
sakligen negativa till förslaget och ansåg det inte vara ett tänkbart slutdokument medan den 
amerikanska responsen var av en mer positiv karaktär. Uruguayrundans förhandlings
kommitté enades dock i januari 1992 om att det gav en bra grund för ett snabbt avslutande av 
förhandlingsrundan.125 Efter detta omorganiserades förhandlingarna ytterligare en gång. Nu 
återstod fyra olika "spår" ("tracks") som förhandlingarna skulle följa. Det första spåret var 
inriktat på marknadstillträdesfrågor (t. ex. tullar) och import- och exportstöd inom 
jordbruksområdet. Det andra spåret inriktades på nationella åtaganden inom tjänsteområdet. 
Spår tre behandlade alla överenskommelsemas juridiska ställning samt deras interna 
samstämmighet. Det fjärde, och sista spåret, innebar att förhandlingskommittén (TNC) skulle 
kunna göra justeringar av "Draft Final Act" inom specifika områden. Avsikten med 
omorganiseringen var att inrikta förhandlingsarbetet på de frågor som försvårade ett 
avslutande av Uruguayrundan. 

Under hösten 1992 framkom att förhandlingar på den multilaterala nivån inte kunde ske på ett 
meningsfullt sätt förrän USA och EG hade kommit till rätta med sina meningsskiljaktigheter. 
Motsättningen hade en stark påverkan på förhandlingarna inom alla områden.1261 april 1992 
gav den tidigare nämnda panelen om oljeväxter USA rätt i dess kritik av EG:s stöd till 
olj eväxtproducenter.127 USA krävde kompensation för de amerikanska odlare som 
missgynnats av EG:s insatser. Amerikanska särintressen inom jordbruksområdet var mycket 
aktiva och krävde kompensation. EG gick med på att förhandla om kompensationsfrågan. 
Samtalen kom också att omfatta några av de frågor som ingick i Uruguayrundan. Konflikten 
växte ytterligare i omfattning när USA hotade med att straffa EG på andra handelsområden 
ifall en överenskommelse i fråga om oljeväxterna inte kunde nås. EG svarade med en 
deklaration som förklarade att sådant agerande bara skulle mötas av motåtgärder och att 
långsiktigt skulle det vara skadliga både för USA och EG.128 

GATT: s generaldirektör uttryckte stor oro över att den olösta handelstvisten skulle kunna 
komma att hota hela det multilaterala handelssystemet. Uruguayrundans förhandlings
kommitté (TNC) vädjade till USA och EG om att ta sitt ansvar. När det amerikanska 
presidentvalet var avklarat intensifierades de bilaterala diskussionerna. Det ledde fram till den 
s.k. Blair House-uppgörelsen mellan USA och EG i slutet av november 1992. Den utgjorde 
ett genombrott i de komplicerade och segslitna jordbruksförhandlingarna. USA och EU 
enades om en bilateral överenskommelse som bl.a. innebar att EG:s produktion av oljeväxter 
skulle begränsas. Uppgörelsen innebar också att USA accepterade EG:s krav på att nationella 

125 GATT Activities 1992. An annual review of the work of GATT (1993). Geneva: GATT, s 15. 
126 Intervjuer med tre tjänstemän vid GATT-sekretariatet i Genève. 
127 Croome (1995), s 338. 
128 Ibid, s 339. 
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subventioner ska betalas till producenterna. Uppgörelsen rörde också delar av EG:s 
gemensamma jordbrukspolitik (Common Agriculture Policy, CAP) som tidigare kritiserats av 
USA. I d et gemensamma uttalandet i samband med uppgörelsen klargjorde USA och EG att 
de nu undanröjt hindren för förhandlingsprocessen i Genève samt att de hade för avsikt att 
snabbt slutföra förhandlingarna inom övriga områden.129 Blair House-uppgörelsen möttes av 
stor entusiasm från många andra förhandlingsdeltagare men den franske jordbruksministern 
uttalade sitt missnöje med uppgörelsen. Den ansågs inte vara förenlig med EG:s 
jordbrukspolitik men ett franskt veto mot uppgörelsen undveks. 

Efter att Blair House-uppgörelsen hade undanröjt ett av de större problemen i förhandlings
arbetet, fick andra frågor ökad betydelse vilket dock försvårade förhandlingarna. En sådan 
fråga var bildandet av en multilateral handelsorganisation. Enligt förhandlingsförslaget skulle 
medlemskapet i organisationen bara vara förenligt med ett accepterande av bindande 
åtaganden både på varu- och tjänsteområdet. Indien och Tanzania uttryckte stor tveksamhet 
inför detta och Tanzania ansåg att undantag borde tillåtas för de minst utvecklade länderna, de 
s.k. Least Developed Countries, LDC.130 Andra omständigheter försvårade också förhand
lingarna. Under böljan av 1993 stod det klart att förhandlingarna inte skalle kunna avslutas 
innan den amerikanska förhandlingsdelegations (United States Trade Representative, USTR) 
mandat upphörde i mars. President Clinton lyckades dock få kongressen att besluta om ett 
förnyat förhandlingsmandat som sträckte sig till den 15 april 1994.131 Den franska regeringen 
krävde en omförhandling av delar av Blair House-uppgörelsen. Över hela Frankrike förekom 
omfattande demonstrationer mot GATT, Uruguayrundan samt USA. Även i Japan och Korea 
fanns jordbruksintressen som motsatte sig öppnandet av marknaderna för handeln med ris. I 
Kanada och Indien fanns också påtryckningsgrupper med synpunkter på jordbruksfrågorna. I 
de flesta deltagarländerna fanns nationella grupper som ansåg att just deras område skulle 
missgynnas av Urguayrundans resultat. Parallellt med Uruguayrundan bedrevs också andra 
förhandlingar inom det handelspolitiska området. USA, Kanada och Mexico förhandlade om 
ett frihandelsavtal, NAFTA (North American Free Trade Agreement). Sverige, Finland, 
Norge och Österrike ansökte om medlemskap i EG. Frågan om relationen mellan handel och 
miljö kom också att uppmärksammas alltmer.132 

I mars 1993 skickade Argentinas president Menem ett öppet brev till USA, Japan och EG, på 
uppdrag a v de 37 länder som ingick i den s.k. "de la Paix-gruppen", där regeringarna upp
manades ge högsta prioritet till ett snabbt och lyckat slutförande av Uruguayrundan. Gruppen 
bestod både av utvecklings- och industriländer. Regeringarna anmodades förhandla 
konstruktivt. Handelssystemets framtid låg i dessa tre länders agerande. Gruppen bedyrade 
också sitt eget åtagande för förhandlingamas framgång. Sverige ingick i denna gruppering. 

129 Ibid, s 340. 
130 Ibid, s 341. 
131 GATT Activities 1993. An annual review of the work of GATT (1994). Geneva: GATT, s 15. 
132 Se SOU 1993:79 Handel och miljö - mot en hållbar spelplan. Rapport från Miljövårdsberedningen, Miljö-
och naturresursdepartementet samt We sterlund, Staffan & Lindskog, Krist ina (1993) Miljöhänsyn och GATT. 
Förslag till miljökriterier. Stockholm. 
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Enligt Finlayson & Weston hade "de la Paix-gruppen" som syfte att under Uruguayrundan 
försöka bidra till att hålla igång förhandlingarna på flera olika fronter. Gruppen var tidvis 
oenig men det förhindrade inte att den kunde samarbeta på de områden där den var enig.133 

Under sommaren 1993 gick förordnandet för GATT:s generaldirektör Dunkel ut och han 
avgick från posten. Han efterträddes av irländaren Sutherland som inledde ett intensivt arbete 
för att Uruguayrundan skulle kunna avslutas. Inför ett G7-möte i Tokyo betonade Sutherland 
Uruguayrundans betydelse både för världsekonomin som helhet men också för enskilda 
staters interna ekonomiska problem.134 Vid ett annat tillfälle uppmanade Sutherland 
delegaterna i Genève att motstå olika protektionistiska påtryckningar. Kortsiktiga sär
intressens försök till påverkan av regeringarnas agerande fick inte prioriteras framför de mer 
långsiktiga effekterna av ett utvidgat multilateralt handelssystem.135 Under toppmötet i Tokyo 
möttes QUAD-ländema136, dvs. USA, EG, Japan och Kanada och nådde en överenskommelse 
om tullsänkningar för åtta produktkategorier ( bl.a. läkemedel, stål och möbler) och angav att 
ytterligare produkter skulle komma att inlemmas i överenskommelsen. Efter Tokyomötet 
meddelade Sutherland att den 15 december 1993 fastställts som definitivt slutdatum för 
Uruguayrundan. 

Under sommaren och hösten 1993 bedrevs ett omfattande förhandlingsarbete. En rad 
grupperingar pressade på för att förhandlingarna skulle utvecklas. Rio-gruppen, bestående av 
de latinamerikanska ministrarna, uppmanade de större handelsnationerna att ta de politiska 
beslut som var nödvändiga för att avsluta förhandlingarna. Liknande uppmaningar kom från 
ett möte med ASEAN:s137 ekonomiska ministrar, Caims-gruppens ministermöte, en 
sammankomst med det brittiska samväldets regeringschefer samt ett möte med de afrikanska 
handelsministrarna. Även den s.k. Visegrad-gruppen138 (Tjeckien, Slovakien, Ungern och 
Polen) uttalade sig för en avslutning av Uruguayrundan.139 Det existerade alltså ett gemensamt 
intresse för att nå fram till slutöverenskommelse. Det innebar dock fortfarande inte att 
förhandlingsarbetet var problemfritt. Den amerikanska chefsförhandlaren Mickey Cantor och 
EG-kommissionären med ansvar för handelspolitik, Sir Leon Britton, höll en rad bil aterala 
möten för att komma till rätta med de kvarvarande förhandlingsproblemen. 

Under hösten 1993 förekom stora protestdemonstrationer både i USA och Frankrike mot ett 
nytt avtal. Detsamma gällde för Indien och Japan. Fortfarande var det jordbruksfrågan som 
orsakade de flesta demonstrationerna. I Genève bedrevs dock omfattande förhandlingar om 
marknadstillträdesfrågan där ett stort antal delegater deltog. En annan fråga som uppmärk
sammades var det franska förslaget om att avvecklingen av handelshinder inom tjänste

133 Finlayson & Weston (1990), s 32. 
134 Focus G/47T.Newsletter. No 100, July 1993. Geneva: GATT, s 1. 
135 Focus G/iTTNewsletter. No 101, August-September 1993. Geneva: GATT, s 1. 
136 QUAD är en förkortning av Quadrilateral som syftar på de informella diskussioner som sedan 1970-talet förts 
mellan USA, EG, Ka nada och Japa n om hande lsrelationerna. Enligt Oxley hade denn a grupp stort inflyta nde 
under Tokyorundan. Den möttes också regelbundet under Uruguayrundan. Oxley (1990), s 242. 
137 ASEAN = Association of South East Asian Nations. 
138 Ett löst sammansatt regional samaibete med syfte att utveckla marknadsekonomin i deltagarländerna. 
139 GATT Activities 1993 (1994). s 19-20. 
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området inte skulle fa hota ett lands kulturella särart. Den franska regeringen insisterade på att 
hänsyn till den nationella särarten skulle tillåtas inom det audivisuella området, dvs. film- och 
TV-industrin. Rätten att begränsa importen av utländska film- och TV-program för den 
franska film- och TV-industrin skulle inte fa hotas. En annan fråga som fördes upp på 
agendan under hösten 1993 var relationen mellan arbetsmiljö och handel. Det framfördes 
förslag om att begränsningar av importen skulle tillåtas med hänvisning till exempelvis dåliga 
villkor för arbetskraften eller användandet av barnarbetskraft i ett land. 

Den första november 1993 omvandlades EG till Europeiska Unionen, EU. Den 17 november 
1993 röstade den amerikanska kongressen för ett införande av NAFTA-avtalet. Under 
november och december förekom ett intensivt förhandlingsarbete för att klara slutdatumet den 
15 december. Ännu så sent som den 14 december förhandlade USA och EU för att lösa de 
sista meningsskiljaktigheterna. Förhandlingsarbetet ledde slutligen till att delegationernas 
chefsförhandlare accepterade slutresultatet på ett informellt möte och att GATT:s general
direktör Sutherland kunde förklara Uruguayrundan avslutad den 15 december 1993. 
Sutherland förklarade att världen därmed hade valt öppenhet och samarbete framför osäkerhet 
och konflikt. Vidare betonade han Uruguayrundans globala karaktär samt vikten av att ett 
stort antal utvecklingsländer hade deltagit på ett mycket aktivt sätt.140 Reaktionerna var 
emellertid inte lika positiva överallt. I Indien förekom exempelvis häftiga demonstrationer 
mot förhandlingsresultatet därför att det ansågs hota viktiga delar av den skyddade indiska 
industrin. Detsamma gäller i en rad andra asiat iska och afrikanska länder under året e fter att 
förhandlingarna avslutats.141 

Uruguayrundans slutdokument, The Marrakesh Declaration, undertecknades av 124 rege
ringar den 15 april 1994. Det innebar att Uruguayrundan också formellt var avslutad. I sitt 
anförande vid det avslutande ministermötet beskrev den svenska utrikeshandelsministem Ulf 
Dinkenspiel att Sverige och de andra nordiska länderna kämpat hårt för ett framgångsrikt 
slutförande av Uruguayrundan. Slutresultatets särskilda betydelse för utvecklingsländerna 
betonades. Han uttryckte vidare att det inte existerar någon motsättning mellan regional 
integration och global frihandel. Sverige förhandlade parallellt med EU och Uruguayrundan. 
Slutligen framhölls de svenska förhoppningarna till bildandet av Världshandelsorganisationen 
(WTO) som stora. Bildandet av WTO ses som ett tecken på handelspolitikens ökade politiska 
och ekonomiska betydelse.142 

Uruguayrundan skilde sig åt på flera viktiga punkter från tidigare förhandlingsrundor. Som 
tidigare nämnts, var omfattningen av förhandlingsrundan unik. Aldrig tidigare hade så många 
frågor behandlats vid en internationell handelsförhandling. Uruguayrundan var också 
annorlunda i fråga om själva förhandlingsprocessen. Antalet aktörer som aktivt deltog var 

140 Focus GATT. Newsletter. No 104, December 1993. Geneva: GATT, s 1. 
141 Dagens Nyheter, 3 december 1994. 
142 Aktstycken från Utrikesdepartementet Utrikesfrågor 1994. Offentliga dokument m.m. rörande viktigare 
svenska utrikesfrågor. Ny serie 1:C 44, Stockholm: Regeringskansliet (Anförande av utrikeshandelsminister Ulf 
Dinkenspiel vid GATT:s ministermöte i Marrakech 1994-04-14.), s 237. 
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betydligt större än vid tidigare rundor och trots att agerandet av de stora aktörerna i världs
ekonomin, USA, EG/EU och Japan, visserligen dominerade förhandlingsprocessen, fanns 
också andra grupperingar som, på olika sätt och i högre grad än vid tidigare rundor, influerade 
förhandlingsprocessen. Det unika med Uruguayrundan var att dessa grupper var både "issue-
oriented" och "process-oriented", dvs. det fanns grupperingar som fokuserade på specifika 
frågor men det fanns också grupper som mer var inriktade på förhandlingsprocessens 
utveckling.143 Grupperingarna följde inte heller alltid de tidigare förhandlingsrundornas 
konfliktmönster, dvs. att utvecklingsländer och industriländer alltid befann sig på olika 
"sidor".144 Under Uruguayrundan förekom samarbete mellan stater som bröt med tidigare 
mönster. USA:s inflytande har dessutom beskrivits som betydligt mindre under Uruguay
rundan än under de tidigare förhandlingsrundorna. Konflikten mellan USA och EG/EU blev 
istället ett dominerande inslag under förhandlingarna, speciellt under de sista åren. 

3.5 Uruguayrundans resultat 

Det resultat som slutligen uppnåddes från Uruguayrundan omfattande många områden. Detta 
avsnitt ska översiktligt redogöra för förhandlingsresultat. Olika försök att bedöma 
förhandlingsresultatets effekter på den internationella handeln har gjorts.145 Detta görs dock 
inte här utan beskrivningen fokuseras på det faktiska förhandlingsresultatet. 

Vid Uruguayrundans inledande 1986 var det en fråga som överhuvudtaget inte fanns med på 
agendan, och som kom att bli ett av de viktigaste resultaten från förhandlingarna, nämligen 
bildandet av World Trade Organization, WTO. Förslaget att bilda en handelsorganisation kom 
upp först efter flera års förhandlande. WTO inledde sitt arbete den 1 januari 1995 och har nu 
samma status som Världsbanken och Internationella valutafonden, dvs. de är alla 
mellanstatliga organisationer. De tre organisationerna ska samarbeta för att åstadkomma en 
samordning i den globala ekonomiska politiken. Till WTO:s uppgifter hör att övervaka 
tillämpningen av de multilaterala regelverken, som är ett resultat av förhandlingarna, det 
gamla men utvidgade GATT (det s.k. GATT 1994), det nya tjänstehandelsavtalet G ATS146 

och avtalet för immaterialrätt, TRIP:s147. De tidigare Avtalsslutande Partema är nu istället 
medlemmar i WTO. För medlemskap krävs ett undertecknande av de tre huvudavtalen vilket 
är en förändring av tidigare förhållanden när en stat kunde välja vilka delar av GATT-avtalet 
den ville ansluta sig till. WTO:s medlemskrets domineras i antalet av utvecklingsländer och 
dessa omfattas nu i stort sett av samtliga WTO-avtal. En stor del av utvecklingsländerna har 

143 Hampson (1995), s 247. 
144 De finns dock de som menar att motsättningarna mellan industriländer och utvecklingsländer förtärande var 
stora, se Raghavan, Chakravarthi (1990) Recolonization. GATT, the Uruguay Round & the Third World. 
London: Zed. 
145 För beräkningar av förhandlingsresultatets betydelse for svenskt näringsliv, se Uruguayrundan. Avstamp mot 
en ny världshandelsordning - en utvärdering. Rapport 1994:1, Stockholm: Kommerskollegium och Regeringens 
proposition 1994/95:35. Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen m.m. 
146 General Agreement on Trade in Services. 
147 Trade Related aspects of Intellectual Property Rights. 
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dock beviljats en annan tillämpning av avtalen. Vid sidan av de multilaterala avtalen finns 
också ett antal s.k. plulaterala sektorsavtal där endast ett mindre antal stater har anslutigt 
sig.148 Dessa rör handeln med civila flygplan, offentlig upphandling, mej eri varuprodukter samt 
nötköttsprodukter. Sverige undertecknade samtliga avtal. 

För att resultatet från Uruguayrundan skulle kunna fa praktisk betydelse krävdes också att de 
nationella parlamenten ratificerade avtalet. Den svenska riksdagen ratificerade förhandlings
resultatet den 20 december 1994. När Sverige nu deltar i arbetet inom WTO, är det som EU-
medlem. Medlemskapet har förändrat Sveriges ställning i och med att EU agerar som en enhet 
inom dessa sammanhang. Sveriges agerande inom WTO sker därför tillsammans med övriga 
EU-medlemmar. Om Sverige vill påverka arbetet inom WTO, sker det nu i samråd med 
övriga EU-medlemmar. 

En annan av WTO:s uppgifter är att utgöra ett forum för framtida handelsförhandlingar. När 
Uruguayrundan avslutades, proklamerades från många håll att det var den sista stora förhand
lingsrundan. I framtiden skulle förhandlingar ske kontinuerligt inom ramen för WTO. Denna 
åsikt har dock ifrågasatts. Det finns fördelar med en stor förhandlingsrunda. Möjligheten att 
åstadkomma kompromisser kan vara större om det kan ske mellan olika frågeområden, s.k. 
"issue linkage".149 

WTO:s högsta beslutande organ är en ministerkonferens som ska sammankallas minst vart 
annat år.150 Det kan ses som en vilja till att lyfta upp handelsfrågorna på en högre beslutsnivå 
än tidigare och det visar på handelsfrågomas ökade politiska betydelse. Ministerkonferensen 
kan fatta beslut om alla de multilaterala handelsavtalen. Ansvaret för den löpande verksam
heten har det s.k. Allmänna rådet där alla medlemmar finns representerade. Allmänna rådet 
har till uppgift att ansvara för tvistelösningssystemet och de handelspolitiska ländergransk-
ningama (Trade Policy Review Body). Under Allmänna rådet sorterar ytterligare tre råd, ett 
råd för varuhandeln, ett råd för tjänstehandeln och ett immaterialrätt. Dessa råd har ansvar för 
sina respektive områden. Under Allmänna rådet lyder också fyra kommittéer med ansvar för 
frågor rörande utvecklingsländerna, betalningsbalansproblem, budget- och administration 
samt relationen mellan handel och miljö. En rad arbetsgrupper finns dessutom under råden för 
varu- och tjänstehandeln. 

Tvistelösningsmekanismen ska utgöra en central del av WTO:s verksamhet. Alla huvudavtal 
omfattas av tvistelösningen. Ett särskilt organ, Dispute Settlement Body, som svarar för 
tvistelösningen vid konflikter mellan medlemmarna, inrättades inom Allmänna rådet. Det har 

148 För att bli medlem i WTO krävs inte e tt undertecknande av dessa avtal. Avtalen är inte multilaterala och de 
gäller endast de stater som undertecknat dem. 
149 Det första reella försöket att inleda en ny förhandlingsrunda misslyckades dock under ministermötet i Seattle 
1999. 
150 Tre ministerkonferenser har hittills hållits. Den första hölls i Singapore i december 1996, den andra i Genève i 
maj 1998 och den tredje i Seattle i december 1999. 
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ensam rätt att upprätta paneler för granskning av tvister, besluta om panelutslag, övervaka 
implementeringen av beslut och rekommendationer samt att besluta om retaliation, dvs. 
motåtgärder. En snabb tvistelösning anses avgörande för WTO:s förmåga att fungera 
effektivt. När ett panelutslag behandlas i Allmänna rådet, krävs konsensus för avslag. 
Tidigare krävdes enighet för att anta en panelrapport vilket då gjorde det enklare att stoppa ett 
beslut än i den nya tvistelösningsmekanismen. 

En annan av WTO:s huvuduppgifter är att övervaka implementeringen av resultatet från 
Uruguayrundan. Till det hör bl.a. genomförandet av de överenskomna tullsänkningarna. 
Liksom under de tidigare förhandlingsrundoma beslutades om en omfattande sänkning av 
tullar, i genomsnitt 38% för industriländerna. På en rad områden befriades importen helt från 
tullar. Dessa är läkemedel, papper, stål, byggmaskiner, jordbruksmaskiner, medicinsk utrust
ning, möbler, leksaker, öl och vissa spritdrycker. En begränsad del av utvecklingsländerna 
deltog i denna sektorsuppgörelse främst beroende på att de inte handlar med dessa varor i 
någon större omfattning. På andra områden sänktes tullarna genomsnittligt cirka 40-50%. Det 
gäller exempelvis trävaror och elektronik. Resultatet ledde också till att utvecklingsländerna i 
hög grad band sina tullar. I deras fall var det främst frågan om att besluta om en maximinivå 
för tullarna på olika varor vilket ska ge en större säkerhet i utrikeshandeln. Som ett resultat av 
Uruguayrundan ökade andelen bundna tullar hos de GATTAVTO-anslutna staterna från 60% 
till drygt 90%.151 Förhandlingarna om tropiska produkter och naturresursbaserade produkter, 
som bedrevs i två separata förhandlingsgrupper, ledde fram till 43 respektive 33 procents 
sänkningar på industriländemas tullar på dessa produkter. Tullsänkningarna sker gradvis. 

Resultatet från Uruguayrundan innebar att tre områden, jordbruk, teko och tjänstehandeln, 
integrerades i regelverket. Jordbruksförhandlingarna ledde till att de omfattande subven
tionerna till jordbruket successivt ska minskas och att alla former av gränsskydd ska 
omvandlas till tullar som också de gradvis ska sänkas. Utvecklingsländerna har beviljats 
speciella villkor för denna process. De minst utvecklade länderna (LDC) har helt undantagits 
från kravet att avveckla subventioner. Den nya jordbrukskommittén fick bl.a. till uppgift att 
övervaka reformemas effekter för utvecklingsländerna eftersom en minskning av nationella 
subventioner kan påverka världsmarknadspriserna v ilket kan drabba utvecklingsländer, som 
är nettoimportörer av jordbruksprodukter, extra hårt.152 

Förhandlingsresultatet innebär också att ett annat viktigt område för utvecklingsländerna, 
tekosektorn, förs in i regelverket. Tekoavtalet innebär att alla restriktioner inom tekohandeln 
gradvis ska avvecklas under en tioårsperiod. Det sker genom två parallella processer. Den ena 
processen består av att tekoprodukter stegvis inlemmas i GATT:s normala regler. Den andra 
processen inriktas på en successiv ökning av existerande bilaterala kvoter i tekohandeln. 

151 Regeringens Proposition 1994/95:35, s 27. 
152 För en utvärdering av Uruguayrundans resultat för utvecklingsländer, se Hansson, Göte (1994) From GATT to 
WTO. A Potential for or a Treat for LDC-development? Rapport från SIDA:s Research Group, 1/94. S tockholm: 
SIDA. 
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Ett av de tre huvudavtalen är det nya tjänstehandelsavtalet, General Agreement on Trade in 
Servicies (GATS). Det består av fyra huvuddelar.153 För det första innehåller avtalet ett antal 
allmänna principer och regler som gäller förpliktelser för dem som undertecknar avtalet och är 
inriktade på de olika åtgärder som påverkar tjänstehandeln. MFN-principen, kravet på 
transparans (öppenhet) och nationell likabehandling är exempel på en sådana förpliktelser. 
För det andra innehåller avtalet speciella åtaganden enbart för tjänstesektorn och olika 
undersektorer. För det tredje innehåller GATS en slutsats om att kontinuerliga förhandlingar 
ska genomföras för att successivt libéralisera tjänstehandeln. Den sista delen av avtalet 
innehåller bl.a. den ministerdeklaration som ska vara vägledande för implementeringen av 
avtalet. Några av frågorna inom tjänstehandelsområdet kunde inte förhandlas färdigt inom 
Uruguayrundan. De var telekommunikationer, gränsöverskridande förflyttningar av personer 
som utför tjänster, sjötransporter och finansiella tjänster. Förhandlingar om dessa områden 
fortsatte efter det att Uruguayrundan avslutats. Som avtal är GATS betydligt mindre utvecklat 
än GATT. GATS kan därför eventuellt ses som ett första steg mot en mer liberaliserad 
tjänstehandel. 

Det tredje huvudavtalet, TRIPS, behandlar immaterialrätt. Avtalet innebär att en rad interna
tionellt erkända konventioner och normer far en annan legal status. Som ett resultat av 
förhandlingarna har dessa ytterligare preciserats. Avtalet omfattar skydd för patenter, 
upphovsrätt, datachips, varumärken, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar. Vidare 
behandlar avtalet också skyddet av företagshemligheter. TRIPS skiljer sig från GATT och 
GATS genom att det ålägger regeringarna att införa samma policy på det immateralrättsliga 
området. Nationell lagstiftning är därför i högre grad berörd än när det gäller GATT och 
GATS. Inom GATT och GATS finns inga krav på en harmoniserad lagstiftning, dvs. att alla 
regeringar ska införa samma handelspolitik. 

153 För en mer detaljerad genomgång av GATS samt övriga avtal, se exempelvis Hoekman, Bernard & Kostecki, 
Michael (1995) The Political Economy of the World Trading System. Oxford: Oxford University Press. 
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4 

DET SVENSKA FÖRHANDLINGSARBETET 
UNDER URUGUAYRUNDAN 

"Form is substance "l 

4.1 Introduktion 

Nationellt politiskt beslutsfattande under en förhandling inom ramen för GATTAVTO kan på 
ett övergripande plan beröra både prioriteringar som sker på det nationella planet och 
åtaganden på det internationella planet. Det kan också relateras till frågor kopplade till det 
nationella beslutsfattandet, dvs. i vilken grad självständiga beslut kan fattas, omvärldens syn 
på positioner som intas, aspekter rörande ekonomisk utveckling samt vilka effekter olika 
handlingsalternativ kan få för olika aktörer. En fråga som kan antas vara viktig i samman
hanget är exempelvis om det finns krav eller önskemål från aktörer på det nationella planet 
som kan komma att stå i strid med åtaganden som gjorts i internationella sammanhang. En 
annan fråga är om det finns olika syn på de grundantaganden som utgör en bas för hur de 
internationella reglerna utformats. I GATTAVTO:s fall rör det sig om en generellt positiv syn 
på ett utökat handelsutbyte och därmed en strävan mot frihandel. Inställningen till en 
förhandling kan antas prägla aktörers agerande, dvs. om de är aktiva för att driva en viss linje 
eller om de väljer att helt avstå. 

Utformningen av olika policies inom det utrikespolitiska området brukar betraktas som en 
uppgift för en begränsad krets aktörer i jämförelse med andra politikområden vilket ger det 
utrikespolitiska beslutsfattandet en speciell karaktär. Det har länge antagits att det främst är en 
mindre grupp bestående av regeringen och utrikesförvaltningen som är involverade i 
utrikespolitiska processer. Den senare har till uppgift att vara regeringens instrument i 
utrikespolitiken samt att exempelvis bedriva förhandlingsarbetet vid internationella 
förhandlingar. En stor del av det utrikespolitiska beslutsfattandet har traditionellt administre
rats av utrikesförvaltningen. Icke-regeringsbärande partiers, parlaments, intresseorganisa
tioners och allmänhetens roll är vanligen begränsad.2 Definitionen av begreppet utrikespolitik 
har dock vidgats alltmer vilket fått betydelse för vilka aktörer som antas delta i dess 

1 Cohen, Stephen D (1981) The Making of United States Internation al Economic Policy, New York: Praeger, s 
45. 
2 Karvonen, & Sundelius (1987), s 14 samt Goldman, Berglund & Sjöste dt (1986), s 13 och Spanier, John & 
Uslander, Eric M (1989) American Foreign Policy Making and the Democratic Dilemmas. 5 th edition. Belmont: 
Brooks/Cole Publishing Company, s 18-25 
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policyutformning. I d iskussionen om globaliseringens och internationaliseringens effekter på 
beslutsfattandet har det ibland hävdats att detta ändrat karaktär i och med att fler aktörer deltar 
i den nationella processen samt att regeringars autonomi i beslutsfattandet har förändrats. 
Regeringars förmåga att påverka effekterna av fattade beslut har också diskuterats.3 

I Sverige administreras förhandlingar med annan stat, eller inom ramen för en internationell 
organisation, huvudsakligen av utrikesdepartementet. Beslut om deltagande i mellanstatliga 
förhandlingar fattas i form av ett departementsbeslut i utrikesdepartementet. Utformningen av 
en stats positioner under en internationell förhandling kan antas skilja sig ifrån utformningen 
av en policy inriktad främst på den nationella arenan eftersom förhandlingar består av mer 
eller mindre kontinuerliga möten med andra stater. När fler parter är involverade kompliceras 
processen. Utformningen av en stats positioner under Uruguayrundan kan därför antas ha en 
något annan karaktär än utformningen av mer långsiktig handelspolitik även om hänsyn till 
andra staters reaktioner naturligtvis kan antas vara av stor betydelse även då.41 en förhand
lingssituation sker dock mötet med andra parter direkt. 

Inledningsvis behandlar detta kapitel utrikes- och handelspolitikens utformning. Vad känne
tecknar beslutsfattande och utformning av policies inom detta område? Syftet är här att kort 
utveckla resonemanget om det kollektiva beslutsfattandet inom utrikespolitiken som fördes i 
teoridelen. Litteraturen om det handelspolitiska beslutsfattandet är inte särskilt omfattande 
varför slutsatser rörande generellt utrikespolitiskt beslutsfattande, som kan antas vara 
relevanta, diskuteras. Den ringa teoretiska litteratur som direkt behandlar handelspolitiskt 
beslutsfattande är huvudsakligen anglosaxisk och präglad av främst amerikanskt besluts
fattande som ger den exekutiva makten, dvs. presidenten, stor betydelse. Det finns dock inslag 
i dessa teorier som kan antas vara relevanta även för svenska förhållanden och svenskt 
beslutsfattande inom detta område. Kapitlet ska vidare beskriva och analysera hur det statliga 
förhandlingsarbetet bedrevs under Uruguayrundan, dvs. vilka aktörer som deltog och 
relationerna dem emellan. Vad styrde deras arbete med de svenska positionerna? Den 
empiriska delen bygger på intervjuer och annat relevant material. Kapitlet avslutas med en 
diskussion med utgångspunkt från den bild av hur svenska positioner utformades under 
Uruguayrundan som erhållits i intervju- och arkivmaterialet. 

Fokus i detta kapitel är inriktat på ut rikesförvaltningens arbete med Uruguayrundan även om 
också andra aktörer kommer att omnämnas i kapitlet eftersom kontakter förekom mellan 
aktörerna i utrikesförvaltningen och andra aktörer under förhandlingsprocessen. Utrikesför
valtningen betraktas här både som en representant för regeringen men också som en egen 
enhet. Den får direktiv från regeringen men ska sedan självständigt uppfylla dessa. 

3 Se Keohane & Milner (1996). 
4 Det svenska EU-medlemskapet har ytterligare förändrat det handelspolitiska beslutsfattandet 
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4.2 Handels- och utrikespolitiskt beslutsfattande 

Avsnittet ska identifiera faktorer som kan förmodas influera beslutsfattande av en utrikes
politisk karaktär. Det utgör en fördjupning av resonemangen i avsnitt 2.5. 

Handelspolitikens och handelsrelationernas betydelse för stater, kan uttryckas på olika sätt. 
Ibland beskrivs handelspolitiken som ett område med en huvudsakligen inrikespolitisk 
betydelse. Nau beskriver den som "mostly a matter of domestic politics".5 Andra menar att 
frågor inom utrikeshandelns område traditionellt har varit en viktig fråga för staters diploma
tiska verksamhet inriktad på multilateralt regelskapande, upprätthållandet av gynnsamma 
politiska bilaterala och regionala relationer och konfliktlösande.6 Dessa uppgifter har alla 
tydlig utrikespolitisk prägel samtidigt som de också har inrikespolitisk betydelse. Enligt 
Destler influeras utformningen av handelspolitiken både av hänsynen till nationella ekono
miska och politiska intressen samt de internationella relationerna vilket gör beslutsfattandet 
komplicerat.7 Det kännetecknas av att beslutsfattarna ska tolka händelser och trender i 
nationella och internationella politiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska kontexter. 
Tolkning sker på olika nivåer. Kärnan i en stats utrikespolitik relateras till avgörande 
händelser på den internationella/globala nivån. Det kan också vara frågan om händelser av en 
mer "vardaglig" karaktär där tolkningarna sker utifrån inarbetade rutiner. 8 

Cohen beskriver det handelspolitiska beslutsfattandet som ett medel som stater använder för 
att påverka och kontrollera privata sektoms interagerande med både offentliga och privata 
aktörer i andra länder. Privata aktörer bedriver olika typer av gränsöverskridande aktiviteter 
och genom handelspolitiska beslut och beslut inom närliggande områden agerar reger ingar i 
aktiviteter som i grunden är kommersiella i sin karaktär, dvs. bygger på företagens över
väganden. Regeringar försöker försäkra sig om att aktiviteterna inte strider emot nationell 
ekonomisk politik eller utrikespolitiska prioriteringar. Aktiviteterna består dels av åtgärder 
som utförs i den privata sektorns intresse men också av handlingar som uteslutande sker 
mellan regeringar.9 Att förhållandet skulle vara det motsatta har också hävdats, dvs. att 
regeringarna kontrolleras och styrs i sitt agerande av de privata aktörerna. Regeringar antas 
primärt agera inom sammanhang som GATTAVTO för att förbättra vil lkoren för ekonomiska 
särintressen 

Till skillnad ifrån den dominerande teorin inom forskningen om internationella relationer, 
dvs. realismen, betonas ofta i analyser av utrikespolitiska processer att staten här, liksom inom 
andra politikområden, inte är en enhetlig aktör utan att den består av olika delar med olika 
funktion och inflytande. Vanligen framhävs utrikesförvaltningens, dvs. utrikespolitikens 

5 Nau (1989), s vii. 
6 Barston (1988), s 158. 
7 Destler, IM (1980) Making Foreign Economic Policy. Washington: Brookings inst, s 129. 
8 Hart, Stem & Sundelius (1997), s 13. 
9 Cohen (1981), s 3. 
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byråkratis, speciella betydelse. Den kan ses som en institution belägen på en slags mellannivå 
som samtidigt är delaktig både i det som sker nationellt och det som sker på internationell/ 
global10 nivå. De möter därmed aktörer på olika beslutsnivåer. Studier av utrikespolitiskt 
beslutsfattande har betonat byråkratins, dvs. utrikesförvaltningens stora betydelse.11 Denna typ 
av studier analyserar vanligen det amerikanska eller det västeuropeiska utrikespolitiska 
beslutsfattandet. Enligt Gemer beror det huvudsakligen på att en förutsättning för sådana 
studier är en tillgång till detaljerad information om vad som sker inom utrikespolitiskt 
beslutsfattande och inom utrikesförvaltningen, dvs. vem som gör vad, hur det görs, vem som 
har formell och reell makt. I många stater kan därför denna typ av studier inte genomföras.12 

Kaarbo återger tre "vågor" av studier som kan urskiljas när det gäller byråkratins betydelse 
inom utrikespolitiskt beslutsfattande.13 Den första typen av studier inriktades på byråkratins 
roll i den politiska processen. Inom den andra vågen utformades ofta teoretiska modeller som 
visade byråkratins inflytande, vilket också den tredje "generationen" av studier av byråkratins 
roll fortsatte att göra. I många av dessa studier betonas sambandet mellan position inom 
byråkratin och preferenser, dvs. att vilken roll en tjänsteman har inom den utrikespolitiska 
byråkratin är avgörande för dennes ställningstaganden och agerande. Denna slutsats är dock 
starkt kritiserad för att utgöra ett alltför förenklat synsätt på vad det är som influerar individer 
inom byråkratin. Perceptioner kan delas mellan personer som har olika roller inom byråkratin 
och kan därmed inte enbart relateras till position.14 Cohen beskriver tjänstemännen inom den 
handelspolitiska byråkratin som generellt välvilligt inställda till ekonomiska aktörer. De 
upplever sällan någon motsättning mellan sina egna värderingar och de arbetsuppgifter de har 
inom den organisation som denne befinner sig i. De delar därmed ofta samma grund 
värderingar med de ekonomiska aktörerna.15 

I en tidig studie av beslutsfattandets roll i utformningen av utrikespolitiken, betonar Snyder 
et.al. vikten av att analysera beslutsfattande för att förstå orsakerna bakom uppkomna handel-
sa: eller hur relationer skapas.16 Beslutsfattares perceptioner, valalternativ och förväntningar 
influerar policyutfomning och resultaten från den förda politiken. Enligt Hart, Stern & 
Sundelius har forskningen om det utrikespolitiska beslutsfattandet erhållit en etablerad posi
tion bl.a. eftersom det utgör en motvikt och ett komplement till de mer övergripande teorierna 
om internationella relationer och utrikespolitik. Angreppssättet har i hög grad en tvärveten
skaplig karaktär och är influerad av kognitiv och social psykologi, organisationsteori, 
antropologi samt statsvetenskap.17 

10 Med termen intern ationell åsyftas oftast relatio nerna mellan state r medan termen global omfat tar en nivå 
ovanfor staterna som också inbegriper andra aktörer än staterna. 
11 Se tex. Hermann, et al. (1987), s 319. 
12 Gemer, Deborah J (1995) "The Evolution of the Study of Foreign Policy", i Neack, et al. (1995), s 24. 
13 Kaarbo, Juliet (1998) "Power Politics in Foreign Policy: The Influence of Bureaucratic Minorities", European 
Journal of International Relations 4 (1), s 69-70. 
14 Ibid., s 70. 
15 Cohen (1981), s 36. 
16 Snyder, Richard, Bruck, H W & Sapin, Burton (ed) (1962) Foreign Policy Decision Making. An Approach to 
the Study of International Politics. New York: The Free Press of Glencoe, s 33. 
17 Hart, Stem & Sundelius (1997), s 6-7. 
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Forskning om utrikespolitiskt beslutsfattande har under en tid varit starkt influerat av olika 
psykologiska förklaringar. Kaarbo menar att det är en reaktion på den byråkratiska modellens 
brister och urskiljer här tre grundläggande synsätt. Utrikespolitiskt beslutsfattande kan 
studeras utifrån vad som influerar enskilda beslutsfattare (exempelvis presidenter) och vilka 
motiv, ledaregenskaper och behov som är viktiga för sådana. Utifrån ett annat synsätt studeras 
beslutsfattandet som en informationsprocess, där individernas kognitiva processer antas ha 
betydelse. Hur individer skapar sig en bild av verkligheten är i fokus här. Ett tredje synsätt 
inriktas på utrikespolitiskt beslutsfattande som ett resultat av grupprocesser där interaktioner i 
gruppen anses avgörande. Bildandet av gruppnormer och grupplojalitet är exempel på 
processer som studeras.18 

Beslutsfattandet i samband med en internationell förhandling kan också ses som en process 
innehållande ett oftast stort antal valsituationer där beslut måste fattas. Haney beskriver den 
utrikespolitiska beslutsprocessen som bestående av ett antal steg eller en uppgift som ska 
utföras av en grupp som ska leda fram till att ett beslut fattas eller att en policy utformas. Det 
kan röra sig om att förverkliga målsättningar, informationsinhämtning eller att utveckla 
handlingsplaner. Ett sätt att studera denna proc ess är att göra ingående fallstudier.19 

Det utrikespolitiska beslutsfattandet kan tolkas på olika sätt beroende på vir vilket perspektiv 
de analyseras. I det ofta citerade verket "Essence of Decision" använder Allison tre modeller 
för att analysera beslutsprocessen i samband med Kubakrisen i oktober 1962.20 Den första 
modellen fokuserar på rationella besluts betydelse i utrikespolitiken. Politiken ses som ett 
resultat av beslut fattade av enhetliga, rationella stater. Besluten grundas på överväganden och 
val rörande nytta och sannolika utfall. Analysen inriktas på de val staten ställs inför snarare än 
den process som beslutsfattandet kan ses som. Allisons två andra modeller har däremot i 
högre grad ett processperspektiv. Den andra modellen har ett organisationsperspektiv och 
analysen inriktas på utrikespolitiken som ett resultat av arbetet inom löst sammanhållna 
grupper som bildar organisationer inom staten, ser till sina egna intressen och arbetar utifrån 
vissa bestämda rutiner. Rutinerna är desamma oa vsett vilka individerna är. Staten ses här som 
bestående av olika delar. Ett exempel på sådana delar, är departement och statliga myndig
heter. Den tredje modellen, ibland benämnd som den byråkratiska modellen, ser utrikes
politiken som ett resultat av en intensiv konkurrens bland beslutsfattare men också 
förhandlingar mellan olika hierarkiskt placerade aktörer inom den statliga byråkratin. Dessa 
kan ha olika syn på sakfrågan och utfallet beror på van som "vinner" i förhandlingen. De 
beslut som fattas är ett resultat av kompromisser och konflikter bland de individuella 
deltagarna där dessa har olika intressen och inflytande.21 Det utrikespolitiska beslutsfattandets 
process har här stora likh eter med inrikespolitiskt beslutsfattande. Allison argumenterar för att 

18 Kaarbo (1998), s 71. 
19 Haney, J Patr ick (1995) "Structures and Process in the Analysis of Foreign Policy Crises", i Neack et al. 
(1995) s 106. 
20 Allison, Graham (1971) Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little, Brown and 
Company. 
21 Ibid., s 162. 
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om dessa tre modeller används, besvaras olika typer av frågor vilket i sin tur ger olika 
förklaringar till en och samma händelse. Samtidigt ger de tre olika perspektiven olika 
beskrivningar av händelsen. Det visar på betydelsen av vilket perspektiv som används.22  

Allisons modeller för analys av beslutsfattande har haft stort inflytande på analyser av 
utrikespolitiskt beslutsfattande och har följts av en rad försök att använda och utveckla 
modellerna.23 De har dock också erhållit kritik för att exempelvis bortse från att det är många 
faktorer som influerar beslutsfattandet parallellt samt att i för hög grad fokusera på betydelsen 
av roller.24 Allisons studie av Kubakrisen är ett exempel på en fallstudie av en begränsad 
händelse där det går att identifiera vad som hände, vilka de deltagande aktörerna var och en 
bestämd tidsperiod som är av intresse för analysen. Det utrikespolitiska beslutsfattandet 
kännetecknas dock också av att det omfattar processer som sträcker sig över längre 
tidsperioder och där det är svårare att identifiera de mest relevanta aktörerna om många 
aktörer är involverade. Det försvårar möjligheterna att göra en fördjupad analys. 

I studier av det utrikespolitiska beslutsfattandet har förekomsten av små grupper med centralt 
inflytande ofta uppmärksammats. Dessa består vanligen av ett begränsat antal aktörer, 
individer, som inte ensamma kan fatta avgörande beslut och samverkar med aktörer i en eller 
flera mindre grupperingar. Dessa grupper kan exempelvis återfinnas inom en förvaltning. Det 
kan både vara frågan om en ensam grupp eller om flera, ibland konkurrerande, grupper. 
Sammansättningen av grupperna, deras inbördes förhållande, de olika aktöremas problem
uppfattning samt deras förmåga att samarbeta kan ha ett vitalt inflytande över både besluts
processen och resultatet av besluten.25 Betydelsen av enstaka inflytelserika personer har också 
lyfts fram. Sådana personer kan ensamma ha stor betydelse för utformningen av en stats 
utrikespolitik. Med detta avses givetvis främst politiska ledare men det kan också finnas 
tjänstemän med stort inflytande. De personliga kvalifikationerna blir då avgörande för 
beslutsfattandet både i fråga om processen och resultaten.26 

Analyser av dynamiken i mindre grupper kan vara användbara för att studera frågor som 
kräver gruppbeslut. Här kan det röra sig både om frågor som befinner sig högt på en politisk 
agenda, och där ett snabbt beslutsfattande är nödvändigt, men också om frågor av mer 
långsiktig karaktär. I det första fallet kan det röra sig om säkerhetspolitiska hot medan stora 
internationella förhandlingar som kan leda till utfästelser för den enskilda staten, kan vara ett 
exempel på den andra typen av beslut. Gruppens funktion kan dels vara att fungera som ett 
forum för beslutsfattande men kan också ha en mer ha en rådgivande karaktär till annan 
beslutsfattare.27 Litteraturen om det utrikespolitiska beslutsfattandet i små grupper utgår bl.a. 

22 Ibid., s 251. 
23 Se White (1978). 
24 Kaarbo (1998), s 70. 
25 Hennann et al. (1987), s 310-324. 
26 Ibid., s 314. 
27 Hart, Stern & Sundelius (1987), s 9. 
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från Janis forskning om "grupptänkande" ("groupthink")28. Janis studerade ett antal fall i 
amerikansk utrikespolitik där beslutsfattandet ägde rum i grupp.29 Beslutens utfall, vilket inte 
var det planerade, förklarades med att de fattades efter en otillräcklig diskussion. Det ska 
också ha kännetecknats av att gruppen karaktäriserades av att det existerade en konkurrens
situation och stress. Vidare fanns det en stark vilja att upprätthålla enighet vilket begränsade 
diskussionen. Avgörande information försummades eller förkastades, alternativa besluts
alternativ prövades inte och utfallet av redan fattade beslut beaktades inte. Janis studie har 
följts av en rad andra studier om grupptänkande. Det har visat sig att det förekommer 
nationella variationer beroende av institutionella skillnader i fråga om den statliga organisa
tionsstrukturen. De administrativa systemen i Västeuropa beskrivs som stabilare än i USA 
vilket ökar kontinuiteten och kompetensen i beslutsfattandet. I stater med starka politiska 
partier och departement, sker gruppdynamiken vanligen under regeringsnivån dvs. på 
departementen eller inom ett stort parti. 

Den utrikespolitiska beslutsprocessen kan alltså förmodas vara influerad av en rad olika 
faktorer. Blair diskuterar betydelsen av en stats storlek, hur decentraliserad/centraliserad den 
utrikespolitiska verksamheten är på olika enheter samt hur koncentrerad verksamheten är på 
olika policyområden.301 en större stat kan det uppstå problem med att nå fram till en enhetlig 
linje i en fråga om det existerar en fragmentering bland beslutsfattare eller inom utrikes
förvaltningen, eller annan förvaltning. I en mindre stat kan det vara lättare att utforma en 
handlingslinje eftersom antalet deltagare i processen är färre. Det underlättar samordningen 
samt koncentrerar beslutsfattandet. Det senare antas också underlättas av att det vanligen inte 
finns samma behov av att behandla många frågor av stor vikt samtidigt. Utrikespolitikens 
organisering kan därför i hög grad förklaras utifrån hur omfattande utrikespolitisk verksamhet 
en stat har, samt inriktningen på den. En utökad utrikespolitisk agenda kan leda till att en allt 
större del av regeringsförvaltningen involveras i beslutsfattandet.31 

Karvonen och Sundelius diskuterar utrikespolitikens ökade komplexitet mot bakgrund av 
politikområdets expansion. Allt fler frågor har en utrikespolitisk koppling vilket influerat den 
utrikespolitiska sfärens strukturella organisering. I den utrikespolitiska beslutsprocessen har 
administrationens dominans ökat samtidigt som den genomgått en både vertikal och 
horisontell decentralisering. Med vertikal decentralisering avses andra administrativa enheters 
exempelvis andra departements, ökade betydelse. Med horisontell decentralisering avses de 
externa kontakter som förekommer under departementsnivån. Statliga verks gränsöver
skridande kontakter är viktiga för de externa relationerna. Decentraliseringen medför att 
antalet aktörer som har betydelse inom det utrikespolitiska området totalt har ökat.32 

28 Janis, Irving (1982) Groupthink: psychological studies of policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton 
Mifflin. 
29 Fallen utgjordes av japanemas attack på Pearl Habour (1941), inledningen av Koreakriget (1950) och stödet av 
exilkubaners landstigning på Kuba vid Bay of Pigs (1961). 
30 Blair (1993), s 30-31. 
31 Barsto n (1988), s 11. 
32 Karvonen & Sundelius (1987), s 14. 
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Handelspolitikens utformning kan skilja sig något från utformningen av mer övergripande 
utrikespolitiska frågor. Destler har analyserat utformningen av USA: s handelspolitik och 
menar att handelspolitikens karaktär gör det nödvändigt att fler aktörer utanför den krets som 
har det direkta ansvaret för policyutformningen och beslutsfattandet periodvis deltar. 
Eftersom de handelspolitiska frågorna är nära sammanlänkade med en rad områden, 
involveras också aktörer från exempelvis jordbruks- och finansområdet. Destler menar att det 
många gånger är nästan omöjligt att särskilja de handelspolitiska frågorna från andra 
näraliggande områden vilket i hög grad påverkar koordineringen i beslutsfattandet inom 
området.33 Samordningen med andra politikområden är inte oproblematisk genom att den 
berör frågan om vad som är avgörande i de handelspolitiska övervägandena. Bör det inrikes
politiska inslaget väga tyngst, dvs. de nationella effekterna av besluten, eller ska de nationella 
intressena vägas gentemot det internationella inslaget i handelspolitiken, dvs. bevarandet av 
ett öppet internationellt handelssystem och eventuella reaktioner från andra stater? Destler 
menar att ett sätt att underlätta beslutsfattandet inom det handelspolitiska området är att 
organisera det så att en dast en mindre grupp aktörer är involverade och att dessa besitter en 
stor kunskap om frågorna. För aktörerna bör det vara tydligt vilka de handelspolitiska 
prioriteringarna är så att beslutsfattandet kan ske utifrån dem.34 

Langhome och Wallance diskuterar om, och i så fall hur, diplomatin influerats av föränd
ringar inom det utrikespolitiska området.35 Internationella förhandlingar är en del av den 
diplomatiska verksamheten. Handläggningen inom förvaltningen har påverkats så att allt 
större delar av en stats förvaltningssfar berörs i sitt arbete av de externa kontakterna och 
övervägandena. Internationalisering av olika politikområden har enligt Langhorne och 
Wallance inneburit att förvaltningens externa kontakter inte längre bara är en fråga för 
utrikesförvaltningen. Hocking menar dock att trots att utrikesförvaltningens tidigare så 
dominerande roll som "gate-keeper" gentemot omvärlden inte längre är l ika stark, så är den 
fortfarande den centrala aktören för de utrikespolitiska relationerna. Den ökade betydelsen av 
de externa kontakterna har ökat trycket och arbetsbördan för utrikesförvaltningen samt lett till 
att fler aktörer fått en viktigare roll. Detta har sammantaget utgjort en utmaning för 
utrikesförvaltningar som, ofta med krympande resurser, ska handlägga ett alltmer komplext 
område. Denna utveckling under 1980-och 1990-talen komplicerar bilden av det utrikes
politiska beslutsfattandet eftersom flera aktörer deltar. Den tidigare dominerade synen på det 
utrikespolitiska beslutsfattandet som främst en fråga för en liten, avgränsad grupp, blir då inte 
lika entydig. Hocking menar vidare att den globaliserade ekonomin förändrar relationen 
mellan regeringen och näringslivet vilket fordrar att utrikesdepartementen och deras 
diplomatiska nätverk kan leva upp till krav på att bevaka och försvara länders andelar på den 

33 Destler (1980), s 212. 
34 Ibid., s 227-228. 
35 Langhome, Richard & Wallance, William (1999) "Diplomacy towards the Twenty-first Century", i Hocking, 
Brian (ed) Foreign Ministries. Change and Adaptation. Basingstoke: Macmillan Press Ltd. 
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globala marknaden.36 Utrikesförvaltningen far då till uppgift att agera i de ekonomiska 
aktörernas intresse. 

Sammanfattningsvis visar litteraturen att utrikesförvaltningen är viktig i utformningen av 
staters utrikespolitik. En begränsad krets av aktörer har avgörande betydelse för besluts
processen och dess resultat. Teorin om gruppers roll i utrikespolitiken betonar interaktionens 
betydelse inom grupperna. De inbördes relationerna inom sådana grupper, och mellan olika 
grupper, är a vgörande för både processen och utfallet från den. Inom den handelspolitiska 
sfären inom förvaltningen existerar ofta en positiv inställning till ekonomiska aktörer v ilket 
också visar sig att de delar samma grundvärderingar. Litteraturen om utrikespolitiskt 
beslutsfattande visar också att enskilda individer kan ha en avgörande betydelse för 
utvecklingen samt beslut som fattas. Det utrikespolitiska området har dock genomgått 
förändringar som tyder på att den utrikespolitiska agendan utökats. Den involverar alltfler 
områden och berör därför alltfler aktörer, både inom den offentliga sfären och inom den 
privata. Den globala ekonomins ökade inflytande antas ha haft betydelse även på utrikes
förvaltningens arbetsuppgifter. Samtidigt hävdas det också att ekonomiska frågor och aktörer 
under lång tid haft betydelse inom utrikespolitiken. Ekonomiska överväganden är in get nytt 
inslag i utrikespolitiken. Den uppdelning av handelspolitik och utrikespolitik som förekommit 
är missvisande. Enligt detta synsätt är förändringen därmed inte så stor. 

När det gäller Uruguayrundan blir då frågan: Hur skedde denna form av utrikespolitiskt 
beslutsfattande? Var processen grupprelaterad eller individrelaterad? Vilka aktörer 
involverades i beslutsfattandet? Var det fråga om ett fåtal aktörer? Från vilka sfärer kom de 
personer som deltog? Fanns icke-statliga aktörer med i processen eller var det en begränsad 
grupp, med stor kunskap om det handelspolitiska området, som svarade för positions
utformningen? Dessa frågor anknyter till studiens syfte, dvs. hur positionerna i en liten 
utrikeshandelsberoende stat utformas under en stor komplex multilateral förhandling och 
vilka aktörer som deltog i denna process? Nästa avsnitt ska ge en övergripande bild av hur de 
svenska positionerna utformades. Det innebär att enskilda detaljer utelämnas. Exempelvis 
finns inga beskrivningar av alla de möten av både formell och informell karaktär som hölls 
med de involverade aktörerna utan det är en mer översiktlig bild som eftersträvas. 

4.3 Sverige och Uruguayrundan. 

En studie av det svenska förhandlingsarbetet på nationell nivå under Uruguayrundan handlar 
på ett övergripande plan om de institutioner och aktörer som deltog i processen. När ett beslut 
fattas om ett deltagande i en internationell förhandling, kräver det att en rad funktioner 
fungerar. Förhandlingsarbetet ska förberedas och det blir nödvändigt att undersöka vilka 
aktörer som kan vara berörda, vid behov kontakta andra aktörer för synpunkter, identifiera 

36 Hocking, Brian (1999) "Foreign Ministries. Redefining the Gatekeeper Role", i Hocking (ed). 
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problem, förslå förhandlingspositioner, utarbeta handlingsstrategier, identifiera eventuella 
samarbetspartners samt avgöra om aktivitetsgraden i förhandlingsarbetet. Dessa olika steg och 
åtgärder är al la inslag i den process som förhandlingsarbetet kan liknas vid. I processen kan 
ibland också enskilda aktörer urskiljas som kan vara intressanta i den mån de förmår påverka 
processen utifrån deras personliga insatser. 

En annan aspekt av förhandlingsarbetet behandlar den agenda som uppstår och rör vilka 
frågor som där anses centrala. Det handlar här om vilka intressen som bedöms som viktiga 
och om det anses motiverat att aktivt agera för att driva dessa. Intressena, eller motiven, kan 
antas växa fram främst på det nationella planet. Återigen är frågan, vi lka aktörer deltar i denna 
process och hur sker utformningen av positionerna? 

Nedanstående empiriska beskrivning består av tre delar. Den första behandlar regerings
kansliet, med tonvikt på utrikesdepartementets handelsavdelning, UDH. Här beskrivs hur 
arbetet bedrevs där och avsnittet bygger huvudsakligen på de intervjuer som gjorts med UDH-
tjänstemän. Nästa avsnitt behandlar Kommerskollegium och grundas på intervjuer med 
tjänstemän vid myndigheten. Den sista empiriska delen fokuserar på den svenska 
förhandlingsdelegationen i Genève. Beskrivningen bygger på intervjuer vid delegationen. En 
intervju har också genomförts med Mats Hellström, tidigare utrikeshandelsminister. Dessutom 
används material från Kommerskollegiums arkiv samt annat relevant material. I alla delarna 
återges beskrivningar av hur arbetet med Uruguayrundan bedrevs. En viss överlappning i 
beskrivningarna förekommer och förklaras av att de är beskrivningar från tre olika perspektiv 
av en och samma process. Det finns dock också noterbara skillnader. 

4.3.1 Regeringskansliet 

Månaderna innan Uruguayrundan inleddes, 1986, förklarade dåvarande utrikeshandels
minister Mats Hellström i den handelspolitiska deklarationen, att det var glädjande att 
framsteg hade gjorts för att inleda en ny förhandlingsrunda inom ramen för GATT. Som ett 
land starkt beroende av ett fungerande och respekterat multilateralt regelsystem, var det 
naturligt att Sverige tagit aktiv del i ansträngningarna inför de nya förhandlingarna. Den 
svenska regeringen uppges exempelvis medverkat till att förhandlingsdeltagarnas politiska 
åtagande om s.k. standstill, dvs. att länderna förbinder sig att inte införa nya handels
restriktioner. Sverige har också aktivt medverkat till att det inleds förhandlingar om 
tjänstehandeln. Vidare betonas vikten av att försök görs för att komma till rätta med de 
allvarliga konflikterna inom den internationella jordbrukshandeln. Om detta inte sker finns 
risk för att ett regelrätt handelskrig utvecklas mellan de stora handelsnationerna.37 Även i 
regeringsförklaringen i mars samma år b etonade Ingvar Carlsson som nytillträdd statsminister 
att Sverige "aktivt" medverkat i förberedelsearbetet till den nya förhandlingsrundan.38 Från 
regeringshåll framhölls alltså i olika sammanhang betydelsen av att Sverige aktivt agerade för 

37 Riksdagens protokoll 1985/86:105,2 april 1986. Handelspolit isk debatt. 
38 Riksdagens protokoll 1985/86:95, 13 m ars 1986. Anmälarn om utsedda statsråd och regeringsförklaring. 
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att en ny förhandlingsrunda inom ramen för GATT inleddes. Motivet till agerandet är den 
stora betydelse som utrikeshandeln har för svensk ekonomi. En global ökning av frihandeln i 
världen är en utveckling som eftersträvas. Det multilaterala regelverket är medlet för att 
åstadkomma det. I regeringens deklaration vid den handelspolitiska debatten i april 1987 
uttrycks att "I ett öppet internationellt handelssystem är en förutsättning för vårt ekonomiska 
välstånd, för en fortsatt hög sysselsättning och för att vi skall kunna fortsätta att utvecklas som 
industrination. (...) Endast genom att aktivt verka inom det multilaterala regelverket har vi en 
möjlighet att göra vår röst hörd mot starkare handelspartners. De multilaterala förhand
lingarna som nu startat inom Uruguayrundan är därför av fundamental betydelse för 
Sverige."39 Även i den proposition som regeringen lämnade till riksdagen 1994 innehållande 
resultatet från Uruguayrundan, och därmed en begäran om anslutning till den så nya 
Världshandelsorganisationen, beskrivs att Sverige "... genomgående deltagit aktivt i 
förhandlingarna..."... vilket "krävt omfattande förberedelser och utredningsarbete".40 Ett 
nyckelord i detta sammanhang är ordet "aktivt". Trots att Sverige är ett relativt litet land i 
internationella sammanhang finns en stark tro på betydelsen av att agera och agerandet 
beskrivs som just "aktivt" vilket kan tolkas som att det inte enbart handlar om att Sverige ska 
delta, dvs. finnas med, utan Sverige ska också agera för att direkt försöka påverka förloppet. 
Här återfinns en likhet med andra utrikespolitiska områden där de t också betonas att Sverige 
agerar "aktivt" för att påverka utvecklingen.41 Ordet "aktivt" är vanligt förekommande i den 
svenska utrikespolitiska retoriken. Vad ett "aktivt" agerande i praktiken innebär anges inte i 
dessa sammanhang vilket gör det svårt att veta vad som exakt avses. Det lämnar därmed 
utrymme för tolkningar av vad ordet innebär samt om den svenska regeringen kan anses 
uppfylla dess föresatser om att agera "aktivt". 

I regeringens handelspolitiska deklarationer under perioden som Uruguayrundan pågick 
betonas handelspolitikens ekonomiska betydelse men även dess mer allmänna utrikespolitiska 
betydelse. I regeringens deklaration vid riksdagens handelspolitiska debatt 1989 uttrycks att 
"Sveriges utrikeshandelspolitik är en del av den samlade utrikespolitiken".42 Här finns i och 
med det en markering om att handelspolitiken utgör en del av utrikespolitiken. Ett fungerande 
internationellt regelverk beskrivs som stabiliserande och en möjlighet för små stater att 
tillvarata sina intressen gentemot de handelspolitiska stormakterna.43 Under det att förhand
lingarna bedrevs inom ramen för Uruguayrundan uttryckte a lltså regeringen ett starkt intresse 
för att delta i förhandlingarna och en vilja att påverka dess utfall. 

Utrikesdepartementets huvuduppgift är att, som en del av regeringskansliet, verka för en 
samordnad utrikespolitik. Utrikesdepartementets handelsavdelning, UDH, ansvarade under 

39 Riksdagens protokoll 1986/87:99, 1 a pril 1987. Handelspolitisk debatt. 
40 Regeringens proposition 1994/95:35. Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen m m. 
41 Se exempelvis Elgström, Ole (1982) Aktiv utrikespolitik: en jämförelse mellan svensk och dansk 
parlamentarisk utrikesdebatt 1962-1978. Lund: Studentlitteratur. 
42 Riksdagens protokoll 1988/89:108, 3 maj 1989. Handelspolitisk debatt. 
43 Ibid. 
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Uruguayrundan för politiken på utrikeshandelns område.44 Handelspolitiska och ekonomiska 
frågor på det multilaterala området tillhörde uppgifterna for handelsavdelningens andra enhet. 
Enhetens arbetsuppgifter var bl.a. att ha den "övergripande uppgiften att formulera och verka 
för Sveriges handelspolitiska mål och intressen i internationellt samarbete och att med 
utgångspunkt för Sveriges internationella åtaganden bidra till att formulera svensk 
handelspolitik."45 UDH:s roll var därmed att ge "input" till den politiska ledningen samt 
informera riksdagen, andra berörda fackdepartement och utrikesnämnden.46 Till UDH:s 
arbetsuppgifter under Uruguayrundan hörde också att informera om det pågående 
förhandlingsarbetet till riksdagens närings- och jordbruksutskott. 

Utrikesdepartementets handelsavdelning innehade en nyckelroll i Sverige under Uruguay
rundan.47 Arbetet med det som kom att kallas Uruguayrundan inleddes vid UDH redan under 
böqan av 1980-talet. Den svenska regeringen deltog 1982 när en grupp länder träffades för 
diskussioner om olika handelsproblem. Syftet var då ursprungligen inte att inleda en ny 
förhandlingsrunda utan det fanns en gemensam uppfattning bland ministrar från en grupp 
länder om behovet av att vitalisera GATT-arbetet. Det existerade en ömsesidig oro för att 
GATT-systemet skulle förlora sin relevans p.g.a. av utvecklingen inom en rad olika områden. 

Mats Hellström deltog under 1980-talet i rad informella ministermöten som hölls i Leeds, 
Lausanne, Washington, Baden-Württemberg och Seoul.48 Diskussionerna om en förhandlings
runda tog fart på allvar under 1983.49 1 förberedelsearbetet ingick det ministermöte som hölls i 
Stockholm 1985 där samtal fördes om inledandet av en ny förhandlingsrunda. Mötet i 
Stockholm 1985 föregicks av att Mats Hellström med medarbetare åkte till Indien för samtal 
om GATT-frågor.50 Även ett tjänstemannabesök till Brasilien ägde rum där syftet var att 
diskutera eventuella framtida tjänsteförhandlingar.51 Indien och Brasilien var två strategiskt 
viktiga länder i förberedelsearbetet när det gällde att övertyga också u-länderna om fördelarna 
med och behovet av att inleda en ny förhandlingsomgång. Många u-länder uppges ha lyssnat 
på Sveriges synpunkter eftersom Sverige i andra sammanhang fungerat som en brygga mellan 
Nord och Syd.52 Den svenska regeringen samarbetade också med den amerikanska 
administrationen i arbetet med att söka stöd för en ny förhandlingsrunda. Den amerikanske 
utrikeshandelsministern Bill Broek och hans medarbetare uppges ha lyssnat på de svenska 
åsikterna.53 Tiden innan Uruguayrundan inleddes, tog EFTA-länderna, där Sverige då ingick, 
initiativ till att utforma en plan för uppläggningen av de kommande förhandlingarna.54 Länder 

44 En viss omorganisering av handelsfrågornas handläggande har skett efter Uruguayrundans genomförande. 
45 Utrikesdepartementets handelsavdelnings organisation och dess förhålland e till Kommerskollegium i ett EG-
medlemskapsperspektiv m m. Ds 1993:99, s 45. 
46 UDH- tjänsteman 1 o ch UDH-tj änsteman 2 
47 Samtliga intervjuade UDH-tjänstemän. 
48 Hellström, Mats (1999) s 202 
49 Intervju med Mats Hellström. 
50 Hellström, Mats (1999), s 204 
5'ibid, s 207 
52 Ibid, s 104 
53 Ibid, s 203 
54 Se kapitel 3 
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som förväntades vara positiva bjöds in. Kretsen som deltog utökades allt eftersom. Till slut 
var det bara ett 10-tal länder, däribland Brasilien och Indien, som var tveksamma eller mot
ståndare till en ny förhandlingsrunda. Hos denna grupp länder fanns slutligen en insikt om att 
de inte skulle kunna påverka alla övriga länder som var mer positiva.55 

Att den svenska regeringen tog aktiv del i förberedelsearbetet beskrivs som naturligt med 
tanke på landets exportberoende. Det fanns en stor politisk enighet om värdet av frihandel och 
att internationella regler är frihandelsfrämjande.56 När beslutet om att inleda nya förhandlingar 
kom kan det från svensk sida beskrivas närmast som en rutinfråga för regeringen att säga "ja" 
till nya förhandlingar. 57 När det stadiet passerats ställdes de flesta regeringarna inför en rad 
frågor: Vad vill vi med en ny runda? Vad har vi för intressen? Vad vill åstadkomma? Då blev 
situationen mer komplicerad i många länder.58 

Samtidigt som det bedrevs förberedelsearbete inomnationellt, förbereddes förhandlingarna 
också irnder flera år inom industriländernas organisation OECD. Även där deltog Sverige. 
OECD:s bedömningar, som byggde på ett omfattande analysarbete, uppges ha spelat en stor 
roll som underlag för de svenska bedömningarna, främst inom varuhandelsförhandlingarna. 
Sverige ingick i den grupp av industriländer som samordnade sina ställningstaganden inför 
Uruguayrundan och agerade för att den skulle komma till stånd. OECD beskrivs av UDH-
tjänstemännen som ett viktigt diskussionsforum för handelspolitiska frågor där medlemmarna 
har mer informella möjligheter att influera varandra. En annan viktig aspekt av OECD:s 
arbete är o ckså att där har a lla stater möjligheter att agera självständigt vilket är en skillnad i 
förhållande till diskussionerna inom GATT/WTO där exempelvis EU agerar som en enhet. 
OECD:s betydelse uppges dock ha minskat efter det att Uruguayrundan inleddes. Istället 
skedde samråd med en mindre grupp länder.59 

Eftersom förhandlingarna pågick under lång tid fanns omfattande möjligheter att utarbeta de 
nationella positionerna på "hemmaplan". Detta skedde i hög grad i samverkan med utrikes
förvaltningarna i Oslo, Helsingfors och Reykjavik eftersom ett utvecklat samarbete växt fram 
med dessa stater under själva förhandlingarna. En UDH-tjänsteman menar att 90% av det 
nordiska förhandlingssamarbetet fungerade bra.60 En majoritet av de intervjuade tjänste
männen beskriver detta samarbete som mycket värdefullt dock inte utan att vissa 
kompromisser var nödvändiga. Sverige beskrivs som mest frihandelsvänligt medan Norge och 
Finland på några områden förespråkade en något mer restriktiv linje. Detta uppges gälla 
exempelvis jordbruks- och tekoområdet.61 Reaktionerna på förhandlingsförslag i Genève om 
ett avvecklande av restriktioner inom tekoområdet samt subventioner inom jordbruksområdet 

55 Delegationstjänsteman 1 
56 Hellström, Mats (1999), s 202 
57 Delegationstjänsteman 1 
58 Delegationstjänsteman 1. 
59 Uppges både av tjänstemän på UDH och Kommerskollegium. 
60 UDH-tjänsteman 3. 
61 UDH-tjänsteman 1 o ch UDH-tjänsteman 2. 
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mötte kraftiga reaktioner bland berörda foretag i Norge och Finland medan de uteblev i 
Sverige.621 arbetet med dessa frågor inom OECD kunde istället de nordiska länderna profilera 
sig mer eftersom något organiserat samarbete inte förekommit där. Sverige agerade dessutom 
unilateral genom att både jordbruks- och tekorestriktionerna avvecklades under den tid som 
Uruguayrundan pågick.63 UDH-tjänstemän menar att den svenska linjen i förhandlingsarbetet 
har haft en liberaliserande inverkan på de nordiska förhandlingsparterna.64 Det svenska arbetet 
med Uruguayrundan var alltså en kombination av nationellt arbete, nordiskt samarbete och 
samordningen inom OECD.65 Dessutom vägdes också bedömningar från andra länders 
regeringar in. Ambassaderna i Washington och Bryssel rapporterade exempelvis om den 
handelspolitiska diskussionen i dessa länder vilket vägdes in i de svenska bedömningarna av 
den tänkbara förhandlingsutvecklingen och därmed de svenska möjligheterna att påverka 
utfallet från förhandlingarna.66 

Statsrådet Mats Hellström tillsatte i januari 1986 en beredningsgrupp för GATT-förhand-
lingarna. I oktober 1987 döptes gruppen till Beredningsgruppen för Uruguayrundan av stats
rådet Anita Gradin.67 Under förhandlingarnas gång var det den officiella formen av samråd 
mellan de departement och statliga verk som berördes av förhandlingarna. I bered
ningsgruppen ingick representanter från utrikesdepartementets handelsavdelning, finans-, 
jordbruks-, justitie-, industri-, miljö-, kommunikations-, kultur- samt arbetsmarknads
departementen, Kommerskollegium, Jordbruksverket, Generaltullstyrelsen, Sjöfartsverket 
samt den svenska delegationen i Genève. Sammansättningen i gruppen avspeglar Uruguay
rundans spännvidd i och med att flertalet departement deltog. Beredningsgruppen arbetade 
under hela Uruguayrundan med att utarbeta och förankra svenska positioner. Gruppen 
träffades oftare under inledningen av förhandlingarna än under den senare delen av 
förhandlingsarbetet vilket kan förklaras av att det då fanns ett större behov av att fånga upp 
olika synpunkter. I arbetet med tjänsteförhandlingarna inhämtades också synpunkter från i 
stort sett alla departement eftersom tjänstehandeln på olika sätt berör den verksamhet som 
bedrivs i de flesta departementen. En stor del av statsförvaltningen var därför på något sätt 
involverat i förhandlingsarbetet på den nationella nivån men huvudansvaret innehades av 
UDH.68 

Uruguayrundans prioritet beskrivs som hög hos departementets ledning vilket visade sig i ett 
aktivt deltagande på ministernivån och av högre tjänstemän. Dessa var personligen mycket 
intresserade av att Sverige skulle agera under förhandlingarna.69 Bevarandet och utvecklandet 
av ett öppet internationellt handelssystem framhålls som en viktig del av svensk handels

62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 UDH-tjänsteman 4. 
66 UDH-tjänsteman 3. 
67 Departementsprotokoll 1987-10-02. Förordnande av beredningsgrupp för Uruguayrundan. Stockholm: 
Utrikesdepartementets Handelsavdelning. 
68 Samtliga UDH-tjänstemän. 
69 Samtliga UDH-tjänstemän. 
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politik. Motivet till detta är främst det svenska näringslivets stora utrikeshandelsberoende. De 
båda statsråden Mats Hellström och Anita Gradin deltog direkt i förhandlingsarbetet på 
framskjutna positioner under några viktiga perioder av Uruguayrundan, exempelvis vid 
ministermötet i Montreal 1988 och i Bryssel 1990. Det regeringsskifte som inträffade 1991 
anses inte ha lett till några förändringar i arbetet med Uruguayrundan även om det också fanns 
synpunkter bland de intervjuade UDH-tjänstemännen om att Sverige agerade mindre aktivt 
under sista delen av förhandlingarna dvs. efter regeringsskiftet.70 

Inom alla områden fanns inledningsvis inte en svensk linje fastslagen av regeringen. Det 
berodde på flera orsaker. I några frågor var det oklart vilken den svenska linjen skulle vara. 
Det handlade också om att några förhandlingsfrågor inte fanns med på agendan när 
förhandlingarna inleddes. Regeringen tog ställning eftersom förhandlingarna pågick. Alla 
frågor diskuterades dock inte lika ingående inom regeringen. Exempel på en sådan fråga var 
tjänstehandelsområdet.71 Det svenska förhandlingsarbetet uppges dock generellt ha känne
tecknats av en stor frihet för förhandlarna inom en av regeringen fastslagen ram.72 

Under förhandlingarnas inledning betonades från svensk sida vikten av att åstadkomma 
betydande tullsänkningar, klarare regler för tekniska handelshinder och en utvecklad tviste
lösning som enbart skulle ske i Genève och inte genom bilaterala överenskommelser 
exempelvis i Bryssel eller Washington. Andra prioriterade områden från svensk sida var s.k. 
"safeguards" och subventioner. Sverige ville därmed komma så långt som möjligt på traditio
nella GATT-områden.73 Multilaterala förhandlingar kännetecknas i hög grad av att de frågor 
som behandlas också har förekommit i tidigare förhandlingar. "Gamla" förhandlingsområden 
återkommer p.g.a. att de resultat som nåtts i tidigare förhandlingar inte varit tillfredsställande. 
Dessutom tillkommer ofta nya förhandlingsfrågor som ytterligare komplicerar förhand
lingarna. De senare var särskilt tydliga under Uruguayrundan74 

Det fanns också en mer informell referensgrupp på UDH för förhandlingarna med stats
sekreteraren som ordförande. Den fungerade som en direktkontakt med näringslivet. 
Referensgruppen utgjorde ett forum för informella diskussioner och informationsspridning. 
De träffades några gånger per år. Där ingick exempelvis Sveriges Industriförbund, 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Grossistförbundet, Handelskammarnas organisation, 
Landsorganisationen (LO), Tjänstemannaorganisationen (TCO).75 Organisationerna hade här 
möjlighet att ställa frågor om förhandlingsarbetet och den linje som Sverige drev under 
förhandlingarna. Samsynen mellan näringslivet och regeringen beskrivs som stor vilket 
resulterade i att det inte fanns något behov från näringslivet att bedriva lobbyverksamhet 
gentemot UDH och den politiska ledningen. Jordbruks- och tekoområdet uppges dock vara ett 

70 UDH-tjänsteman 4. 
71 Delegationstjänsteman 1. 
72 UDH-tjänsteman 4 och Delegationstjänsteman 1. 
73 Delegationstjänsteman 1. 
74 UDH-tjänsteman 4. 
75 UDH-tjänsteman 1 och UDH-tjänsteman 2. 
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undantag där de organiserade intressena var mer aktiva för att föra fram synpunkter.76 Det 
uppges även ha funnits ett intresse för ett av de nyare förhandlingsområdena, TRIPS (Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights), dvs. immaterialrätt. Eftersom det var ett nytt, 
och för svensk industri viktigt område, uppges det ha funnits ett intresse från näringslivets 
sida.77 Förhandlingsområdet var viktigt för exempelvis läkemedelsindustrin genom att det 
berörde patentfrågor och därmed deras tillverkning av mediciner. På UDH bildades en mindre 
arbetsgrupp för detta område eftersom det inte fanns några rutiner här, dvs. inga tidigare 
ställningstaganden som man kunde utgå ifrån. I detta arbete fanns de större näringslivs
organisationerna med.78 

När det gäller betydelsen av externa aktörers inflytande framkommer dock en viss variation i 
de intervjuade tjänstemännens svar. En av dem uppger att den svenska linjen fastställdes i 
"nära kontakt med industrin".79 En annan tjänsteman menar att näringslivsorganisationerna 
"spelade en roll vid identifieringen av intressen".80 Hos de olika näringslivsorganisationerna 
fanns personer som är experter på handelspolitiska frågor och som därmed haft kunskaper och 
möjligheter att komma med synpunkter på förhandlingspositionerna.81 En tredje tjänsteman 
anser dock att det finns en "tradition i Sverige att regeringen sköter GATT-frågorna" vilket 
anses förklara ett mer begränsat engagemang från näringslivets sida.82 De intervjuade ger 
alltså en något splittrad bild av vilken roll näringslivsintressena spelar i förhandlings
processen. Det uppges dock vara viktigt att också den "internationella industrin" reagerar 
vilket syftar på stora och inflytelserika transnationella företag.83 

När det gäller Sveriges roll under Uruguayrundan uppger UDH-tjänstemännen att Sverige inte 
hade någon brobyggarroll mellan industri- och utvecklingsländer under förhandlingarna men i 
och med att Sverige ansågs arbeta för en förbättring av hela regelsystemet kunde det gynna 
också de ekonomiskt svagare länderna. Ekonomiskt starkare länder är mer oberoende av ett 
fungerande internationellt handelssystem.84 Andra menar dock att det existerade en besvikelse 
över Sveriges agerande inom förhandlingarna. Flera u-länder, däribland Mexico, ska ha 
upplevt Sveriges agerande under förhandlingarna som en besvikelse och ansett att det 
europeiserades i och med närmandet till EG.85 

Utformningen av de svenska positionerna uppges därmed inte ha tagit hänsyn till utvecklings
länders intressen utan det var de svenska intressena som styrde. En erfaren förhandlare uppger 
dock att det blivit allt svårare att identifiera specifikt svenska handelsintressen i och med att 

76 Samliga intervjuade UDH-tjänstemän. 
77 UDH-tjänsteman 1 och UDH-tjänsteman 2. 
78 UDH-tjänsteman 1 och UDH-tjänsteman 2. 
79 UDH-tjänsteman 4. 
80 UDH-tjänsteman 4. 
81 UDH-t jänsteman 1 och UDH-tjänsteman 2. 
82 Delegationstjänsteman 1 och UDH-tjänsteman 3. 
83 UDH-tjänsteman 1 och UDH-tjänsteman 2. 
84 Delegationstjänsteman 1 och delegationstjänsteman 2. 
85 UDH-tjänsteman 5. 
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den ekonomiska verksamheten i Sverige blivit allt mer differentierad samt att länders 
ekonomier blivit alltmer sammanflätade.86 

Utformningen av de svenska positionerna uppges ha byggt på en enighet om att en frihandels-
vänlig handelspolitik är den mest fördelaktiga för Sverige och för svenska företag. Enigheten 
omkring den handelspolitiska linjen beskrivs som både politisk och näringslivsmässig även 
om det betonas att det finns en rad svenska företag som på det generella planet stödjer 
frihandel men som i fråga om den egna verksamheten förespråkar en mer protektionistisk 
linje. Det multilaterala arbetet inom GATT framhävs som betydelsefullt för en liten 
utrikeshandelsberoende stat som Sverige. Med stöd av ett multilateralt ramverk kan mindre 
stater agera mer framgångsrikt när större stater bryter mot de överenskomna reglerna. 
Möjligheterna till ett flexibelt agerande under förhandlingar bedöms som större för en liten 
stat vilket ger ökade möjligheter att påverka förhandlingsarbetet.87 

Utformningen av de svenska positionerna på den nationella nivån kan betraktas dels som en 
reaktion på vad som skedde på den internationella nivån dvs. innan och under förhandlingarna 
samt det arbete som bedrevs inom OECD men eftersom Sverige deltog tidigt i 
förberedelsearbetet inför Uruguayrundan kan den inte enbart ses som en motreaktion på 
händelser "ovanför" den nationella nivån utan snarare som en delvis parallell process.88 

Tjänstemännen på UDH påpekar att det måste finnas utrymme för att vidareutveckla de 
nationella positionerna under en pågående internationell förhandling vilket ger förhandlarna 
en viktig position. Det är ett nödvändigt inslag i förhandlingsprocessen. De uppges dock 
främst vara en fråga om nyanseringar. Det huvudsakliga arbetet med att utveckla de svenska 
positionerna skedde på UDH i Stockholm. 

Den svenska positionen uppges bygga på att det inte fanns några egentliga svenska 
skyddsintressen att bevara och därför inga hinder för en aktiv linje för frihandel. Svensk 
industri eftersträvar generellt en öppenhet gentemot omvärlden i handelspolitiken.89 Flera av 
UDH-tjänstemännen uttryckte dock önskemål om ett större intresse från näringslivets sida 
eftersom de frågor som behandlades under förhandlingarna ansågs ha stor relevans för svenskt 
näringsliv. Den direkta kontakten med företagssektorn beskrivs som begränsad från UDH:s 
sida. Det uppges dock finnas en tilltro till UDH:s sätt att driva förhandlingarna hos svenska 
företag som grundar sig på en gemensam grundinställning angående vad som är viktigt för 
Sverige och svenska företag.90 Flera av UDH-tjänstemännen beskriver dock att kontakter 
förekommit inom de förhandlingsområden som enbart rörde ett fåtal svenska företag.91 Det 
underlättar utformandet av de svenska positionerna om dessa företags önskemål kan erhållas 

86 UDH-tjänsteman 4. 
87 Delegationstjänteman 1. 
88 Samtliga intervjuade UDH-tjänsteman. 
89 Samliga intervjuade UDH-tjänsteman. 
90 Samliga intervjuade UDH-tjänstemän. 
91 UDH-tjänsteman 3 och UDH-tjänsteman 5. 
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direkt från respektive företag. Exempel på sådana områden är flygindustrin och tele
kommunikationer.92 

Under Uruguayrundans sista år pågick förhandlingar parallellt med EG om medlemskap. 
Detta uppges ha haft en marginell betydelse för utformningen av de svenska positionerna. Det 
ansågs dock betydelsefullt för Sverige att nära följa EG:s förhandlingsarbete varför kontakter 
med EG kommissionen förekom under hela Uruguayrundan. Uruguayrundan bedöms dock ha 
haft en stark amerikansk prägel medan EU-ländernas agerande i högre grad kännetecknades 
av reaktioner på andra länders, främst USA, initiativtagande. USA:s betydelse för 
förhandlingarnas dagordning var större i och med att de hade större förhandlingsresurser och 
starka ekonomiska intressen att tillvarata i förhandlingarna. Svenska utrikeshandelsministrar 
diskuterade Uruguayrundan med relevanta aktörer under besök i Washington.93 Kontakterna 
med EG hade i högre grad karaktären av informationsutbyte.94 När det gäller positionerna 
under förhandlingarna existerade det skillnader mellan Sverige och EG i fråga om 
jordbruksområdet, tekofrågorna samt antidumping. Inom alla dessa områden förordade 
Sverige en mer avreglerande linje. Sverige agerade unilateralt inom dessa områden i och med 
att jordbrukssubventionerna samt tekorestriktionerna avvecklades. I fråga om övriga 
förhandlingsområden uppges de svenska positionerna ha legat närmare EG:s positioner.95 

4.3.2 Kommerskollegium 

Kommerskollegium är ett av de äldsta ämbetsverken i Sverige och s.k. central förvaltnings
myndighet. Utrikeshandel och handelspolitik tillhör Kommerskollegiums huvudsakliga 
arbetsområden. Första utrikeshandelsbyrån handlade arbetet med GATT under Uruguay
rundan. Av Kommerskollegiums anslagsframställningar under de år som Uruguayrundan 
pågick, framkommer att dess verksamhet i hög grad präglades av arbetet med Uruguayrundan 
samt de parallella EES- och EG-förhandlingarna.96 

Under böljan av 1980-talet inleddes arbetet vid Kommerskollegium med det som kom att bli 
Uruguayrundan. Då genomfördes en första studie på uppdrag av UDH. Dess syfte var att 
fastställa en svensk position i fråga om de kommande förhandlingarna. I samband med det 
genomfördes bl.a. en "hearing" där större svenska företag fick yttra sig. Då framkom att det 
bland de stora exportföretagen existerade en samsyn i fråga om behovet av en ökad frihandel. 
Inte oväntat var företag som utsätts för konkurrens från importföretag, något mindre välvilligt 
inställda till en ökad frihandel.97 

92 UDH-tjänsteman 3. 
93 UDH-tjänsteman 1 och UDH-tjänsteman 2. 
94 UDH-tjänsteman 4. 
95 UDH-tjänsteman 1 och UDH-tjänsteman 2. 
96 Se exempelvis Anslagsframställning för budgetåret 1988/89, Kommerskollegium 1987. 
97 BCK-tjäns teman 1. 
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Kommerskollegiums verksamhet grundar sig på att verket huvudsakligen är uppdragsstyrda 
dvs. erhåller uppdrag från departementsnivån. Myndigheten ska förse regeringen med 
beslutsunderlag på det handelspolitiska området. Arbetet med GATT-frågorna under den tid 
som Uruguayrundan pågick bestod av uppgifter rörande det löpande GATT-arbetet och 
Uruguayrundan. I fråga om det förstnämnda gällde det t.ex. medlemsansökan från Kina, 
granskningar av frihandelsavtalet NAFTA samt underlag och analys gällande tvister i GATT. 
Arbetet med Uruguayrundan bestod av att utarbeta bakgrundsinformation, analysera andra 
förhandlingsdeltagares erbjudanden samt att utforma förslag och argumentation till de 
svenska förhandlarna. En av Kommerskollegiums främsta uppgifter under Uruguayrundan var 
att fungera som en länk mellan näringslivet och UDH.98 

Underlaget till de svenska positionerna utarbetades både i diskussioner inom olika 
referensgrupper som bildades på Kommerskollegium under Uruguayrundan samt i direkta 
kontakter med företag och organisationer. I referensgrupperna ingick andra statliga 
myndigheter och ett stort antal organisationer av olika karaktär. Det rörde sig om ett 30-tal 
organisationer av typen näringslivs-, arbetsmarknads- och miljöorganisationer. Andra 
myndigheter var exempelvis Jordbruks-, Konkurrens- o ch Konsumentverket samt Exportrådet 
och Generaltullstyrelsen. En referensgrupp var inriktad på övergripande GATT-frågor och 
andra multilaterala handelsfrågor medan andra grupperingar fokuserade på enskilda ämnes
områden i Uruguayrundan så som immaterialrätt, investeringsfrågor, tjänstehandel och 
miljöfrågor." När det gäller miljöfrågorna fanns två referensgrupper; en som innehöll 
miljöorganisationer och en där organisationer från näringslivet ingick. Detta uppges ha varit 
nödvändigt p.g.a. de skilda värderingar som återfanns inom olika organisationer. Det 
existerade exempelvis skilda uppfattningar i fråga om synen på relationen mellan handel och 
miljö. Enigheten uppges däremot ha varit större mellan näringslivet och de fackliga 
organisationerna där det fanns en gemensam grundinställning till fördelarna med frihandel för 
svensk ekonomi.100 

I Kommerskollegiums arbete med utforma underlaget till de svenska positionerna var olika 
juridiska tolkningsfrågor av GATT en viktig del. Sverige och andra länders handelspolitiska 
lagstiftning och bestämmelser måste tolkas. Det var av stor betydelse att olika juridiska 
problem lyftes fram så att en förändring blev möjlig.101 Inom förhandlingsområdet TRIPS, 
som har stark juridisk relevans genom att det exempelvis rör patent- och upphovsfrågor, 
uppges kunskaperna varit små i GATT-sekretariatet i Genève. Det blev då extra betydelsefullt 
att det fanns sakkunskap på nationell nivå för att bistå förhandlarna på plats i Genève.102 

I genomgången av dokument rörande Uruguayrundan i Kommerskollegiums arkiv framkom
mer att ett stort antal remisser skickades från Utrikesdepartementet till Kommerskollegium 

98 Samtliga intervjuade Kommerskollegiumtjänstemän. 
99 Ibid. 
100 KK-tjänsteman 2. 
101 KK-t jänsteman 1. 
102 KK-tjänsteman 3. 
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där den senare ombeds utarbeta underlag eller inkomma med synpunkter i olika frågor. I en 
stor del av remissvaren från Kommerskollegium framkommer att kontakter har tagits med 
olika organisationer för att erhålla framförallt näringslivets synpunkter på olika förhandlings
frågor och svenska förhandlingsförslag. Eftersom arkivmaterial är mycket omfattande är det 
omöjligt att i detalj återge dess innehåll. Här kan endast ett antal exempel återges. 
Akivgenomgången visar också på att en rad bilaterala förhandlingsmöten hölls mellan 
svenska förhandlare och representanter och en lång rad andra länder. Dessa möten rörde 
främst tullförhandlingar. Det framkommer också att en rad nordiska samrådsmöten hölls där 
taktik och strategi under förhandlingarna diskuterades. På dessa möten diskuterades hur 
länderna skulle agera, om förhandlingar inom de olika förhandlingsområdena kunde samman
kopplas samt vilka förslag och motförslag som skulle utformas. Händelser under 
förhandlingarna diskuterades också.103 

I ett remissyttrande från Kommerskollegium till UDH 1985, framförs synpunkter i anslutning 
till den rapport om det internationella handelssystemet som utarbetades av en arbetsgrupp 
tillsatt av GATT:s generaldirektör Dunkel.104 Arbetsgruppen föreslår att en ny förhandlings
runda ska inledas. I Kommerskollegiums remissvar framkommer att det från svensk sida inte 
finns något att invända mot detta förslag. I arbetsgruppens rapport beskrivs det som viktigt att 
rådgivande grupper från näringslivet, fackföreningar och konsumenter kan bidra till att bevara 
ett liberalt handelssystem. Kommerskollegium påpekar i sitt remissvar att nämnda grupper i 
Sverige synes ha relativt goda möjligheter att lämna synpunkter i olika handelspolitiska 
frågor.105 

År 1986 genomförde Kommerskollegium en utredning rörande S veriges exportintressen inför 
Uruguayrundan.106 UDH hade då gett Kommerskollegium i uppdrag att utarbeta ett underlag 
för de svenska förberedelserna inför Uruguayrundan. Kommerskollegiums remissvar bygger 
på kontakter med Statens Jordbruksnämnd, Sveriges Industriförbund, Exportrådet och ett 
antal branschorganisationer. Industriförbundets svar bygger på ett enkätutskick till ett större 
antal både små och stora företag. Av Industriförbundets svar framkommer att tullar, tekniska 
handelshinder, offentlig upphandling, TRIM:s, kvantitativa restriktioner, komplicerade 
importprocedurer och andra icke-tariffara handelshinder bedöms som viktiga områden för 
svenska företag. I remissvaret hävdas att "För att d en svenska industrin ska få största möjliga 
utbyte av den nya GATT-rundan bör en betydande del ägnas åt traditionella handelshinder".107 

I Tjänsteförbundets remissvar framgår att organisationen stödjer regeringens strävan efter att 
få till stånd förhandlingar om tjänstehandeln samt att den haft kontakt med syster

103 Det framkommer exempelvis i ett dokument innehållande Minnesanteckningar från ett nordiskt samrådsmöte 
om antidumping och subventioner den 4 juni 1993. Kommerskollegium, Dnr H 1119-1172-93, 1993-06-18. 
104 Trade Policies for a Better Future. Proposals for Action (1985). Geneva: GATT. Se kap 3. 
105 Remissyttrandet från Kommerskollegium till Utrikesdepartementets Handelsavdelning, UDH, om den s.k. 
"Leutwiler-rapporten". Dnr GA 1-15-85, 1985-04-25, s 4-10. 
106 Remissvar från Kommerskollegium till Utrikesdepartmentets Handelsavdelning . Dnr H GA 1-40-86. 1986-
12-11. 
107 Ibid, s 2. 
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organisationer i USA och Canada, EG, Japan, Hongkong för en probleminventering inom 
tj änstehandelsområdet.108 

I februari 1987 beslutade Sverige, tillsammans med Norge och Finland, att introducera ett 
förslag till struktur i förhandlingsgruppen för tjänstehandel. Förslaget fokuserade på behovet 
av en realistisk förhandlingsstruktur och målsättningar med diskussionerna. Förslaget 
skickades på remiss till Kommerskollegium som i sin tur kontaktade Industriförbundet för 
synpunkter. I Kommerskollegiums remissvar framkommer att Industriförbundet ansluter sig 
till förslagets innehåll och anser det vara bra.109 

I ett remissvar från Kommerskollegium till UDH framförs synpunkter på ett svenskt s.k. 
positionspapper om tekofrågorna under Uruguayrundan. Här beskrivs den förhandlingsgrupp 
som behandlar tekofrågorna som en av de allra viktigaste förhandlingsgrupperna i politiskt 
hänseende. Multifiberavtalet som begränsade handeln med teko-produkter framställs som det 
största kvarvarande handelshindret i i-länderna mot u-ländema. Av förhandlingsstrategiska 
skäl framhålls betydelsen av ett konkret resultat inom detta område. I remissvaret uttrycks att 
"Det står klart att om Sverige och andra i-länder skall kunna få sina förhandlingsmål i u-
länderna någorlunda tillgodosedda måste detta beaktas. Marginella förbättringar av 
marknadstillträdet på det tropiska området eller vissa förbättringar av GATT: s regelsystem 
kommer u-länderna knappast att betrakta som tillräcklig betalning."110 Avvecklingen av de 
svenska teko-restriktionerna framhålls som betydelsefullt. Det hävdas vidare att "Man skall 
inte helt bortse från den psykologiska effekt som åtgärder i denna inriktning, vidtagna av 
mindre länder, kan ha för att påverka tänkandet och politiken i andra länder. Att vänta sig att 
större länder som USA och EG skall gå före i liberaliseringen är att göra sig illusioner och 
innebär i praktiken en cementering av rådande förhandlingsläge."111 

Kommerskollegium höll regelbundet möten med representanter från näringslivet. Det sätt på 
vilket Kommerskollegium fungerar, dvs. som en länk mellan staten och näringslivet, uppges 
förbättra kontakterna mellan dessa båda sfärer jämfört med andra länder.112 Möten hölls också 
när det var särskilt motiverat utifrån utvecklingen i förhandlingarna. Responsen från 
näringslivet uppges generellt ha varit god. Det var dock främst de stora organisationerna som 
var aktiva. I de fall där organisationerna inte gav sina synpunkter hände det att 
Kommerskollegium vände sig direkt till enskilda företag för att erhålla deras syn på förhand
lingsfrågorna. De skickade även ett stort antal remisser till näringslivsorganisationerna för att 
erhålla deras synpunkter på förhandlingsförslagen. Remisserna kunde exempelvis utgöras av i 
Genève framförhandlade förslag till avtalstext. Branschorganisationerna uppges ha varit 

108 Ibid, s 3. 
109 Remissvar från Kommerskollegium till Utrikesdepartementets Handelsavdelning. Dnr H GA 17-78-87, 1987-
02-17. 
110 Yttrande från Kommerskollegium till Utrikesdepartementets Handelsavdelning. Dnr H UR 3.4-120-88, 1988-
02-05. 
111 Ibid. 
112 KK-tjänsteman 4. 
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aktiva när gäller att framföra synpunkter på dessa.113 Inom tjänstehandelsområdet var det dock 
svårare att erhålla synpunkter. En förklaring till detta uppges vara att svenska tjänsteföretag 
främst bedrev handel inom Europa under Uruguayrundan och därför ej var insatta i GATT-
förhandlingarna.114 

Målsättningen för Kommerskollegium uppges vara att göra oberoende analyser av den 
handelspolitiska situationen i Sverige och de problem som svenska företag möter när de 
exporterar och importerar. Kommerskollegium hade också ansvar för att utforma de svenska 
erbjudandena i de bilaterala förhandlingarna med viktigare handelsländer. Detta skedde dock i 
samråd med UDH.115 

Kommerskollegiums rekommendation till UDH i fråga om de svenska positionerna under 
Uruguayrundan, uppges ha byggt på bedömningar av det övergripande intresset för svenskt 
näringsliv. Vid kontakterna med företag förekom det att enstaka företag inte hade samma 
uppfattningar som tjänstemännen på Kommerskollegium om vilken linje som borde drivas i 
förhandlingarna. I sådana fall gjordes bedömningarna utifrån ett generellt intresse för svenska 
företag trots att det kanske inte var till fördel för enskilda företag.1161 fråga om de positioner 
som utformades under Uruguayrundan var exporterande företag generellt sett positiva till den 
svenska frihandelsvänliga linjen medan vissa importerande företag, främst inom tekosektorn 
och kemikalieindustrin, var mer tveksamma. För dessa företag var ett öppnande av gränserna 
gentemot omvärlden mer hotfullt.117 

Kommerskollegium fungerade som en analysenhet för alla de nordiska länderna som Sverige 
förhandlade tillsammans med under Uruguayrundan. Kommerskollegium är en ovanlig form 
av myndighet. Liknande myndigheter finns inte i andra länder utan vanligen utförs det arbete 
som utförs på Kommerskollegium på departementen. Flera av tjänstemännen på 
Kommerskollegium uppger att dess existens förbättrar kontakterna med näringslivet. Det var 
även Kommerskollegiums uppgift att informera näringslivet om utvecklingen under Uruguay
rundan. Detta behov ansågs stort eftersom det upplevdes att många svenska företag hade 
dåliga kunskaper i GATT-frågorna. Ett flertal av större svenska företag uppges ha haft 
problem med att förstå vad Uruguayrundan behandlade vilket förklaras med att de inte 
behärskade förhandlingsspråket. Resultatet från förhandlingarna beskrivs som mycket 
fördelaktigt för svensk industri men det förstod inte de berörda företagen när förhandlingarna 
avslutats.118 

När det gäller relationen till EG uppges vissa positioner ha anpassats till det kommande 
medlemskapet. Det gällde främst anti-dumpingområdet där en skriftväxling fördes mellan 

113 KK-t jänsteman 5. 
114 KK-tjänsteman 2. 
115 Ibid. 
116 KK-tjänsteman 1. 
117 KK-tjänsteman5. 
118 Samtliga intervjuade på Kommerskollegium. 
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Sverige och EG-kommissionen.119 Liksom tjänstemännen på UDH, menar tjänstemännen på 
Kommerskollegium att de svenska positionerna under Uruguayrundan utformades utifrån vad 
som är viktigt och fördelaktigt för svenska företag, med betoning på svensk industri. I de fall 
där de svenska förslagen var förmånliga för utvecklingsländer berodde det på att det under 
Uruguayrundan fanns utvecklingsländer som var offensiva och liberala. Deras positioner låg 
då närmare de svenska snarare än att de svenska positionerna anpassades efter att "hjälpa" 
utvecklingsländer.120 

Den krets av aktörer som arbetade med utformningen av de svenska positionerna under 
Uruguayrundan uppges vara liten. Samsynen inom kretsen beskrivs som stor. Fler 
departement var d ock involverade i processen jämfört med under tidigare förhandlingsrundor. 
I fråga om inhämtandet av synpunkter från andra berörda departement och myndigheter 
uppges de informella kontakterna vara av stort värde.121 Kommerskollegium hade också 
regelbundna kontakter med andra statliga myndigheter, exempelvis Närings- och 
teknikutvecklingsverket (NUTEK). Med dessa myndigheter hölls gemensamma möten på 
ledningsnivå för att undvika dubbelarbete.122 När Uruguayrundan avslutats fick 
Kommerskollegium i uppgift att göra en utvärdering av förhandlingsresultatets betydelse för 
svensk del.123 

4.3.3. Förhandlingsdelegationen i Genève 

Den svenska förhandlingsdelegationen124 i Genève innehade huvudansvaret för det direkta 
förhandlingsarbetet. Den del av delegationen som arbetade med Uruguayrundan bestod av det 
ständiga ombudet, ambassadören, ministern, som var chef för GATT-sektionen, ett ambassad
råd o ch en ambassadsekreterare. Samtliga deltog på en rad sätt direkt i förhandlingsarbetet. 
Ministern deltog också i arbetet i beredningsgruppen på UDH. Arbetet vid GATT-sektionen 
kompletterades dock också av tjänstemän från UDH som periodvis reste till Genève och 
deltog i förhandlingsarbetet.125 

När Uruguayrundan inleddes 1986, var den svenska delegationen mycket aktiv för att påverka 
utgången i Punta del Este.126 Vid detta tillfälle deltog förutom personer från utrikesför
valtningen också en observatör från riksdagen.127 Även vid de stora mötena i Montreal 1988128 

och Bryssel 1990129 fanns en observatör från riksdagen med. Det var vid dessa tidpunkter 

119 KK-tjänsteman 5. 
120 KK-tjänsteman 5 och KK-tjänsteman 1. 
121 Samtliga intervjuade på Kommerskollegium 
122 KK-tjänsteman 1. 
123 Uruguayrundan. Avstamp mot en ny världshandelsordning - en utvärdering. Rapport 1994:1. Stockholm: 
Kommerskollegium. 
124 Det fullständiga namnet är Sveriges permanenta delegation vid de internationella organisationerna. 
125 Delegationstjänsteman 2. 
126 Se kap 3. 
127 Det var den moderate riksdagsmannen Nie Grönvall. Uppgift från delegationstjänsteman 1. 
128 Det var Per Ola Ericsson från centerparter som deltog. Uppgift från delegationstjänsteman 1 . 
1291 Bryssel fanns Reynold Furustrand från socialdemokraterna med. Uppgift från Delegationstjänsteman 1. 
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mycket ovanligt med parlamentariker vid internationella förhandlingar. Deras deltagande 
skedde framför allt på eget initiativ. 

Arbetet vid den svenska delegationen i Genève inriktades under Uruguayrundan i hög grad på 
de pågående förhandlingarna. Samtidigt pågick dock också annan verksamhet av stor 
betydelse men av en mer reguljär karaktär inom GATT-sekretariatet som också engagerade 
delegationen. Kinas medlemsansökan var en sådan fråga. En annan viktig fråga var 
tvistelösningsmekanismen där Sverige anmält USA till panelbehandling för att ha brutit mot 
GATT-reglerna vid införandet av anti-dumpingtullar på stålområdet. Handelsavtal mellan 
EFTA och en rad stater som exempelvis Estland, Lettland, Litauen, Turkiet och Israel, 
behandlades i GATT för ett godkännande. Sverige var också talesman i en arbetsgrupp 
rörande sambandet mellan handel och miljö. När arbetet i Uruguayrundan var intensivt 
prioriterades det och den mer reguljära verksamheten fick mindre uppmärksamhet.130 

Delegationen hade till uppgift att "operativt genomföra målsättningarna i svensk handels
politik".131 Den befann sig därför närmast "frontlinje n" genom deltagandet i förhandlingarna. 
Cirka tre Värdedelar av de som totalt arbetade med Uruguayrundan var stationerade i 
Stockholm. De svenska förhandlarna deltog i arbetsgrupper och förhandlingsgrupper. Där 
presenterades positioner och problem. Dessutom fördes diskussioner med andra förhandlare 
mellan mötena. Syftet med dessa var exempelvis att bygga upp allianser med andra stater. Det 
betyder att strategier utarbetades för att nå framgång i förhandlingsarbetet. I denna process 
samarbetade Sverige med andra industriländer men också med utvecklingsländer.132 

Delegationen hade alltså ett nära samarbete med UDH i Stockholm. Arbetsfördelningen 
mellan UDH och delegationen uppges ha varit utformad utifrån både effektivitets- och 
kostnadsskäl. Arbetet med att förbereda de svenska positionerna kunde till stor del ske i 
Stockholm samtidigt som det var av betydelse att också ha en representation på plats i Genève 
som dels kunde delta i det direkta förhandlingsarbetet men också följa det som skedde mellan 
förhandlingsgruppernas möten.133 Delegationen deltog också i viss mån i utformningen av de 
svenska positionerna. Det skedde huvudsakligen i Stockholm men ett visst utrymme för 
bedömningar existerade också för förhandlarna. Beskrivningen av delegationens roll i 
utformningen av de svenska positionerna varierar dock något mellan de intervjuade från att 
uttryckas som "väldigt liten" till i vissa fall "relativt stor".134 

Partipolitisk enighet om att Sverige ska sträva efter ett öppet, regelbaserat, icke
diskriminerande och frihandelsvänligt handelssystem, GATT, beskrivs som olika komplement 
till den europeiska regionala integrationen.135 Det uppges inte existera någon motsättning 

130 Delegationstjänsteman 2 och delegationstjänsteman 3. 
131 Delegationstjänsteman 2. 
132 Ibid. 
133 Delegationstjänsteman 1 och delegationstjänsteman 2. 
134 Delegationstjänsteman 1 och delegationstjänsteman 2 samt UDH-tjänsteman 4. 
135 Delegationstjänsteman 1 och delegationstjänsteman 2 
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mellan en regional och en global integration. Detta underlättade det svenska förhandlings
arbetet eftersom det uppfattades som tydligt vad de politiska beslutsfattarna ville åstadkomma 
med förhandlingsarbetet för svensk del. Beslutsprocessen kom därför att handla om hur det 
bästa resultatet skulle åstadkommas eftersom fa frågor var av kontroversiell karaktär. 
Diskussionen fördes därför i hög grad på tjänstemannanivån. Förhandlingsbedömningarna 
skedde av dem som var mest insatta i respektive ämne och i förhandlingssituationen. 
Delegationen och handelsavdelningens enhet 2 fungerade i praktiken som en gemensam enhet 
med en långtgående specialisering för varje handläggare.136 

Den handelspolitiska beslutsprocessen i Sverige i fråga om GATT-frågorna var intimt 
förknippad med att det existerade en nordisk samsyn inom det handelspolitiska området.137 

GATT-arbetet uppges vara det utrikespolitiska område där det existe rar det starkaste nordiska 
samarbetet. Huvuddelen av de nordiska positionerna koordineras. Genomgående skedde en 
arbetsfördelning i förhandlingsarbetet som innebar att frågorna delades upp mellan länderna 
så att exempelvis Sverige hade hand om marknadstillträdesfrågorna, Finland förhandlade om 
jordbruket och Norge ansvarade för vissa regelfrågor. Detta innebar att beslutsprocessen 
aldrig kunde bli en enbart svensk fråga eftersom en ständig samordning ägde rum med övriga 
nordiska länder. Det fanns något olika syn inom vissa områden, främst inom jordbruks
området där Finland förespråkade en mer restriktiv linje än Sverige, men i sådana frågor 
diskuterades en kompromisslösning fram.138 

Det nordiska samarbetet beskrivs som en styrka i förhandlingsarbetet. Om fyra stater 
kontinuerligt samarbetar för att finna lösningar på problem vinner de i inflytande. De nordiska 
staternas position beskrivs som betydelsefull vilket visade sig i att de vid upprepade tillfallen 
deltog i avgörande möten under förhandlingarnas gång. Även Sveriges inflytande beskrivs 
som betydligt större än vad som kan förväntas i förhållande till dess storlek och storleken på 
utrikeshandeln. En förklaring till det uppges vara de svenska förhandlarnas stora kunskap om 
de handelspolitiska frågorna. Sverige är ett utrikeshandelsberoende land vilket har avspeglat 
sig i behovet av en handelspolitisk kompetens. Detta uppges ha förbättrat Sveriges position 
inom GATT-arbetet. Vid olika möten i Genève under Uruguayrundan där endast en mindre 
krets av inflytelserika länder deltog, var de svenska förhandlarna ofta närvarande. En rad 
informella handelsministermöten hölls och svenska utrikeshandelsministrarna deltog i många 
av dessa.139 

Delegationens kontakter med svenska företag uppges ha varit begränsad. Dess roll gentemot 
företagssektorn bestod huvudsakligen av att vara tillgängliga för information, bedömningar 
och sammanfattningar. Det kunde exempelvis röra sig om att organisationer som Industri
förbundet och LRF ville ha information om vad som skedde på det förhandlingsområde som 

136 Delegationstjänsteman 1 och Delegationstjänsteman 2. 
137 Nordisk syftar här på Sverige, Norge, Dan mark och Isl and. Danmark deltog ej i den nordi ska samordningen 
som EG-medlem. 
138 Samtliga intervjuade delegationstjänstemän. 
139 Ibid. 
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berörde dem. Kontakterna med företag ägde därmed rum främst på den n ationella nivån dvs. i 
Sverige. De svenska förhandlarna beskriver det dock som centralt att näringslivets behov och 
problem "fångas upp". Näringslivet uppfattades som välvilligt gentemot hur förhandlings
arbetet bedrevs dvs. att det fanns ett förtroende för att det bedrevs på ett sätt som var till fördel 
för svenskt näringsliv vilket minskade behovet av intensiva kontakter. Dessutom var frågorna 
mycket tekniska till sin natur vilket försvårade för möjligheterna för näringslivet att se den 
direkta nyttan av utvecklingen av GATT-systemet. Några påtryckningar från icke-statliga 
aktörer upplevdes därför inte existera.140 Svenska förhandlare kontaktades dock av 
amerikanska lobbyister som arbetade för företag med intresse för Uruguayrundan. Detta 
skedde dock p.g.a. förhandlarnas nyckelpositioner inom förhandlingarna och inte utifrån deras 
nationstillhörighet. Amerikanska lobbyister uppges ha närmat sig både förhandlare från USA 
och andra länder medan dess europeiska motsvarighet enbart inriktade sig på de "egna", dvs. 
de europeiska, förhandlarna.141 

Sverige lade fram en rad förslag under förhandlingarnas gång. Det fanns flera orsaker till att 
sådana initiativ togs. Det gav en viktig möjlighet att delta i olika informella grupperingar vid 
sidan av förhandlingarna. I dessa fortsatte diskussionerna om de framlagda förslagen. 
Sveriges agerande beskrivs dock också som en naturlig följd av förhandlingsprocessen. 
Arbetet på det nationella planet följdes upp med agerandet i Genève. Det faktum att Sverige 
inte var en ekonomisk stormakt anses också ha gett ökade möjligheter att påverka 
utvecklingen. I vissa situationer kan avsaknad av makt ge en större trovärdighet och därmed 
större möjligheter till faktiskt inflytande.142 

De svenska förhandlarna i Genève höll regelbundna möten med den amerikanska chefs
förhandlaren men däremot inte med EG:s chefsförhandlare. Den senare beskrivs som mindre 
påläst och i avsaknad av en helhetsbild av förhandlingarna.143 Sveriges relation till EG 
beskrivs dock som i stort sett problemfri och uppges inte direkt ha påverkat det svenska 
förhandlingsarbetet under Uruguayrundan även om det inte hade varit lämpligt att Sverige 
drivit en linje som stått i kontrast med EG:s linje under förhandlingarna. Det hade kunnat 
uppfattas som en motsättning till de medlemskapsförhandlingar som bedrevs parallellt.144 Det 
förekom dock att Sverige inte gav stöd till förhandlingsförslag från EG. Motivet till detta 
uppges vara att det inte skedde när dessa bedömdes försvåra ett slutresultat. Dessutom ansågs 
det viktigt för Sverige att framföra förslag i egenskap av ett förhandlande land eftersom ett 
EG/EU-medlemskap fråntar en stat den möjligheten.145 

140 Ibid. 
141 Delegat ionstjänsteman 1. 
142 Delegationstjänsteman 1. 
143 Delegationstjänsteman 1. 
144 Delegationstjänsteman 2. 
145 EU-ländema förhandlar alltid tillsammans i handelspolitiska sammanhang. Länderna företräds av 
Kommissionen i en förhandlingssituation och har ej rätt att agera självständigt i en förhandling. 
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Den svenska linjen under förhandlingsarbetet uppges ha utformats uteslutande utifrån det 
svenska näringslivets intressen. I vad mån det svenska agerandet och de svenska positionerna 
sammanföll med länder i tredje världen var detta inte ett resultat av en medveten policy från 
svensk sida. Idén om Sverige som förespråkare för tredje världen i internationella samman
hang uppges vara förlegad och en rest från 1960 och 70-talen.146 Det arbete som bedrivits av 
länder inom ramen för UNCTAD när det gäller handelsfrågor, uppges ha relativt dåligt 
anseende i andra kretsar. Det berodde på ett missnöje med att en rad utvecklingsländer inte 
bundit sina tullar, dvs. förbundit sig att inte förändra tullarnivåerna på olika varugrupper, 
vilket tillhörde ett av de grundläggande kraven på länder inom GATT-arbetet.147 En rad 
utvecklingsländer beskrivs dock som allt mer kompetenta. Förhandlare med stor kunskap och 
förhandlingsförmåga anses ha höjt dessa länders anseende.148 Sverige samarbetade inom anti-
dumpingområdet med ett antal utvecklingsländer som drabbats av anti-dumpingåtgärder från 
industriländer. På detta område uppges det svenska näringslivet ha gett en konkret "input" på 
förhandlingsarbetet till skillnad från exempelvis tjänstehandelsområdet där näringslivets 
intresse varit svagt.149 

Inom tjänstehandelsområdet innehade Sverige rollen som påtryckare tillsammans med bl.a. 
EG gentemot centrala utvecklingsländer för att dessa skulle börja libéralisera sina inhemska 
marknader. Tjänstehandeln beskrivs som ett mycket viktigt förhandlingsområde för Sverige 
eftersom det är e n expanderande sektor.150 De svenska förhandlarna erhöll inte några tydliga 
direktiv från regeringen om hur man skulle agera inom tjänstehandelsområdet. Ämnet uppges 
ej ha diskuterats i någon större utsträckning inom regeringen. Som förklaring till det anges att 
det är ett komplicerat område där det inte fanns en självklar linje.151 Det lämnade därmed 
större utrymme för tjänstemannabedömningar. 

Sveriges agerande inom subventionsförhandlingarna uppges ha varit betydligt mer frihandels-
vänligt under Uruguayrundan än den föregående Tokyorundan under 1970-talet. Då strävade 
Sverige efter att det skulle finnas möjligheter för staten att subventionera viss industri som 
ansågs vara i behov av stöd. Denna ståndpunkt drevs dock inte under Uruguayrundan. 
Intresseorganisationernas medverkan uppges här ha varit liten. De svenska ståndpunkterna i 
fråga om subventioner utformades huvudsakligen av UDH och industridepartementet. Det är 
främst en av de största organisationerna som engagerade sig vilket förklaras med att de har 
personal med stora sakkunskaper.152 

146 Delegationstjänsteman 2. 
147 Delega tionstjänsteman 1. 
148 Delegationstjänsteman 1. 
149 Främst från Jemkontoret som är de stålproducerande företagens organisation. 
150 Delegationstjänsteman 3. 
151 Delega tionstjänsteman 1. 
152 Delegationstjänsteman 3. 
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Ett annat område som uppges ha intresserat flera av de största svenska företagen är förhand
lingarna om offentlig upphandling där dessa företag visade större intresse för utvecklingen i 
förhandlingarna och lämnade sina synpunkter.153 

Ett av de tydligaste resultaten från Uruguayrundan är bildandet av World Trade Organization, 
WTO. I en promemoria från den svenska förhandlingsdelegationen uttrycks synpunkter på det 
förhandlingsförslag som resulterade i bildandet av WTO: "Något starkt och specifikt svenskt 
intresse för att GATT omvandlas till en regelrätt organisation finns knappast. Inte heller vir 
allmän handelspolitisk synpunkt hör det till de mest angelägna förhandlingsfrågorna. GATT 
har fungerat väl och har kanske just tack vara sin informella status lyckats undvika en del 
problem.'"54 Det uppges dock att det kan vara viktigt att skapa en klar institutionell ram för 
den multilaterala handelspolitiken. Sverige stödde förslaget och försökte bidra t ill att få det 
accepterat i en vidare krets.155 

4.4 Sammanfattande slutsatser 

Multilaterala förhandlingar karaktäriseras i allmänhet av att de är komplexa både när det 
gäller de ämnesområden som behandlas och de relationer som uppstår mellan deltagande 
aktörer. Multilaterala handelsförhandlingar är inget undantag från detta genom att det i sådana 
ofta förhandlas om många frågor parallellt samt att det är ett stort antal aktörer som deltar. De 
bedrivs också ofta under en lång tidsperiod. Alla dessa kännetecken stämmer väl överens med 
Uruguayrundan. Över 100 länder deltog, många förhandlingsområden behandlades och de 
sträckte sig över en lång tidsperiod. Med föreberedelsearbetet inberäknat tog Uruguayrundan 
över 10 år. Det komplicerade förhandlingsarbetet karakteriserades av att både större och 
mindre stater agerade för att påverka utvecklingen och slutresultatet. Uruguayrundan har av 
många beskrivits som den förhandling där utvecklingsländerna för första gången på allvar var 
en viktig grupp. Industriländerna kunde inte på samma sätt som tidigare styra utvecklingen 
utan de var tvungna att åtminstone till viss del ta hänsyn till utvecklingsländernas intressen. 

Uruguayrundan präglades tidvis av svåra motsättningar mellan USA och EG men också av att 
nya samarbetsgrupperingar av en ny typ bildades. Länder som tidigare befunnit sig inom olika 
"block" fann nu att de hade gemensamma intressen. Mitt i denna stora process befann sig 
också de svenska förhandlarna med uppgift att aktivt försöka påverka utvecklingen till svensk 
fördel. Som ett litet, utrikeshandelsberoende land, är det viktigt för Sverige att det 
internationella regelverket för handel fungerar och efterlevs. Trots dess ringa storlek förefaller 
ändå Sverige haft en vilja och en viss möjlighet att påverka utvecklingen inom Uruguay
rundan. Svenska förhandlare och ministrar befann sig vid många tidpunkter under förhand
lingarna på viktiga positioner. Den betydelse som enskilda förhandlares skicklighet tillmäts i 

153 Delegationstjänsteman 2 och Delegationstjänsteman 3. 
154 Promemoria 1991-12-21 Från Mikael Lindström, Delegationen i Genève. Dnr N 488 H 117 A/UR. 
155 Ibid . 
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den teoretiska litteraturen om förhandlingar förefaller också den ha relevans när Sverige 
studeras. Enskilda svenska förhandlare fanns med i sammanhang som man inte riktigt skulle 
förvänta sig utifrån den svenska ekonomins storlek vilket sannolikt kan förklaras av deras 
förhandlingsskicklighet samt goda kunskaper om handelspolitik. En förhandlares möjligheter 
att agera framgångsrikt förbättras om det finns stöd på "hemmaplan" som exempelvis ger ett 
bättre underlag i förhandlingarna. Det är betydelsefullt att de nödvändiga administrativa 
resurserna finns där. 

Med utgångspunkt från vad som framkommit i de empiriska delarna om den nationella 
processen under Uruguayrundan kan utformningen av de svenska positionerna under 
Uruguayrundan i hög grad beskrivas som en process där det h uvudsakliga arbetet bedrevs av 
en mindre grupp aktörer, framförallt inom beredningsgruppen för Uruguayrundan på UDH. 
Detta överensstämmer till viss del med slutsatserna inom teorin om små gruppers betydelse 
inom det utrikespolitiska beslutsfattandet. Antalet aktörers deltagande var begränsat och 
relationerna mellan dessa intensiva och väl upparbetade. De förfaller också ha delat sainma 
uppfattningar ifråga om vad som var väsentligt för Sverige och svenska företag i 
förhandlingarna. Den utrikespolitiska byråkratins roll förefaller därför betydelsefull. Arbetet 
med Uruguayrundan engagerade dock också andra departement i högre omfattning än vid 
tidigare förhandlingsrundor inom ramen för GATT vilket kan ses som exempel på den 
komplexitet och bredd som ryms inom den utrikespolitiska sfären. Vidare var 
Kommerskollegiums betydelse uppenbart stor. De arbetar dock på uppdrag från UDH vilket 
gör att dess roll och arbete styrs av UDH. Samspelet mellan UDH, Kommerskollegium och 
förhandlingsdelegationen i Genève, förefaller därför ha varit avgörande för Sveriges agerande 
under Uruguayrundan. Inom ett flertal förhandlingsområden fanns inte en på förhand 
fastlagen linje av regeringen. Det lämnade då ett större utrymme för de bedömningar som 
gjordes inom utrikesförvaltningen. UDH:s speciella betydelse inom detta sammanhang tyder 
på att dess roll som "gatekeeper" väl överensstämmer med den roll utrikesministerierna 
brukar tilldelas i den teoretiska litteraturen om utrikespolitiskt beslutsfattande. Det är där som 
samordningen sker. 

Det nordiska samarbetet kan ses som ett exempel på det i teoridelen beskrivna samarbetet 
mellan stater som förekommer under internationella förhandlingar. Detta samarbete var väl 
utvecklat och omfattade både kontakter mellan förhandlarna i Genève men också på den 
nationella nivån. Tjänstemän vid UDH och Kommerskollegium hade regelbundna kontakter 
med kollegor i de nordiska huvudstäderna. Det betyder också att de svenska positionerna inte 
enbart kunde utformas utifrån svenska bedömningar utan att kompromisser var nödvändiga 
inom flera områden, framförallt i fråga om teko- och jordbruksfrågorna. Utformningen av de 
svenska positionerna var därmed inte bara en svensk utrikespolitisk process utan ett exempel 
på ett utvecklat nordiskt koordinationsarbete. Under flertalet av intervjuerna lyfts detta 
samarbete fram som ett av de bästa exemplen på nordiskt samarbete där de o lika länderna var 
villiga att kompromissa för att nå fram till gemensamt acceptabla förhandlingspositiotier. 
Inom samarbetet utarbetas också strategier för hur dessa positioner ska vinna gehör hos andra 
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länder. De nordiska ländernas samarbete gav tyngd i förhandlingarna. Samtidigt är in get av 
länderna ekonomiska stormakter v ilket i detta sammanhang emellertid kan betraktas som en 
fördel, dvs. frånvaron av ekonomisk makt kan ge politiskt inflytande. 

Det aktiva deltagandet av ansvariga ministrar samt högre tjänstemän tyder på att resone
manget omkring "low politics", som innebär att handelsfrågorna prioriteras lägre inte 
överensstämmer särskilt väl med Sverige och Uruguayrundan.156 Ministerdeltagande beskrivs 
snarare som mycket aktivt. Innan Uruguayrundan påböljades fanns en uttalad vilja från 
ministerhåll att Sverige skulle engagera sig i den process som ledde fram till att 
förhandlingarna inleddes. Omfattande kontakter med ministrar och tjänstemän från andra 
länder ledde till att Sverige fanns med i det nätverk av länder som drev fram Uruguayrundan. 
Under förhandlingarna förekom också underhandskontakter med regeringsföreträdare från 
andra viktiga förhandlingsländer. Det skedde både på plats i Genève men också vid resor till 
andra huvudstäder. Diskussionerna inom ramen för industriländernas organisation OECD 
beskrivs också som mycket viktiga för de ställningstaganden som gjordes från svensk sida. 
Där samordnade dessa länder sina positioner inför förhandlingarnas inledande. Från 
utvecklingsländernas sida har det riktats skarp kritik mot OECD:s stora inflytande på 
Uruguayrundan men det är ingenting som beskrivs som problematiskt i intervjuerna med 
tjänstemännen vid utrikesförvaltningen. Istället betonas OECD:s positiva funktion som 
diskussionsforum. Där kan alla medlemsländerna agera fritt och profilera sig utifrån egna 
ställningstaganden. 

Enligt de intervjuade tjänstemännen utformades de svenska positionerna huvudsakligen 
utifrån det svenska näringslivets intressen. Det förefaller därmed som att det gick att 
identifiera vad som var vad och som kan kallas för ett nationellt intresse i Uruguayrundan, 
dvs. en linje som, om den lyckades, skulle ge ett bra utfall av förhandlingsarbetet för Sverige 
och svenska företag. Sveriges globala roll som brobyggare mellan nord och syd hade därmed 
en minskad betydelse inom Uruguayrundan. Det som beskrivs som bra för svenskt näringsliv, 
ses också som bra för hela Sverige. De skillnader som kan finnas mellan import- eller 
exportföretag framställs ej som betydande. Inte heller de företag som blir utsatta för 
konkurrens på grund av import, förefaller ha haft någon avgörande betydelse för utformandet 
av den svenska frihandelslinjen. Ett liberalt synsätt, som betonar vikten av en ökad frihandel 
samt ett minskat deltagande av staten i utrikeshandeln, förefaller starkt ha präglat utform
ningen av de svenska positionerna under Uruguayrundan. Den värdegemenskap som ofta 
finns mellan tjänstemän inom det handelspolitiska området och ekonomiska aktörer förefaller 
alltså ha funnits även under denna period. Tjänstemännen beskriver det som att näringslivet 
utgår från att de driver de handelspolitiska frågorna inom GATT-sammanhangen på ett sätt 
som är till gagn för svenskt näringsliv. Den liberala frihandelslinje som Sverige förespråkat 
inom GATT-förhandlingarna uppges också ha ett brett politiskt stöd. 

156 Det är en slutsats som numera stämmer in på väldigt många stater. 
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Beskrivningen av de icke-statliga aktörernas roll i utformningen av de svenska positionerna 
under Uruguayrundan varierar något bland de intervjuade tjänstemännen. Kommerskollegium 
hade ett utvecklat kontaktnät med näringslivet i och med de referensgrupper som existerade 
under Uruguayrundan. Myndigheten framställs som en länk mellan staten och näringslivet. 
Näringslivets roll beskrivs som betydelsefull i Kommerskollegiums arbete med att identifiera 
intressen som kunde ligga till grund för de svenska positionerna. Majoriteten av tjänste
männen på UDH beskriver däremot näringslivets roll som mindre avgörande under 
förhandlingsarbetet. De beskriver utformningen som en huvudsakligen intern fråga för UDH 
och Kommerskollegium vilket dock inte ses som något problematiskt. Skillnader i uppfatt
ningen om näringslivets medverkan kan troligtvis förklaras med de olika arbetsuppgifter som 
Kommerskollegium och UDH har. Tjänstemännen förefaller därmed ha olika erfarenheter. 
Det är dock tydligt att denna del av utrikespolitiken huvudsakligen utformades utifrån 
ekonomiska överväganden. Det framställs som viktigt att "fånga upp" näringslivets behov och 
problem. Några tjänstemän efterlyser ett större engagemang från näringslivet eftersom de 
frågor som behandlas inom Uruguayrundan uppges ha stark rel evans för svenskt näringsliv. 
Någon mer omfattade lobbyverksamhet säger de sig inte blivit utsatta för, med några 
undantag. Det fanns inte intresse för det. 

När det gäller vilka frågor som fanns med i processen, dvs. på dess agenda, förefaller det ha 
styrts både av vad som skedde på den internationella och den nationella nivån. Utrikes
förvaltningen gjorde den slutliga bedömningen av vilka frågor som Sverige skulle bedriva i 
förhandlingarna och hade därmed makten att avgöra hur de svenska positionerna skulle 
utformas. En stor del av arbetet bestämdes dock av händelseförloppet i förhandlingarna. 
Kontakter med näringslivet förekom emellertid redan tidigt under 1980-talet i fråga om vilka 
förhandlingsfrågor som kunde ha betydelse för svenskt näringsliv. Det går därmed att urskilja 
flera parallella processer. 
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Figur 4.1 Aktörer i u tformningsprocessen 
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Ovanstående figur visar schematiskt aktörer som på olika sätt hade betydelse för arbetet med 
att utarbeta de svenska positionerna under Uruguayrundan. Pilarna visar var det framkommit 
att kontakter skedde under förhandlingsprocessen. Det fortsatta arbetet med avhandlingen 
inriktas på att följa upp resultat ifrån denna första del av studien. För att få en så 
mångfacetterad bild som möjligt av processen ska fler aktörer undersökas. Det innebär att fler 
pilar kan behöva placeras in i figuren. Som framgått av detta kapitel var UDH och 
Kommerskollegium viktiga aktörer men det framkommer också att de hade kontakter med 
andra aktörer. Riksdagsledamöter, näringslivsorganisationer samt enskilda företag fanns med i 
processen. Exakt hur detta engagemang visade sig är dock något osäkert. Det är därför av 
betydelse att undersöka dessa aktörers egen syn på förhandlingsarbetet. Uruguayrundan rörde 
en rad frågor av stor betydelse för svenskt näringsliv. Är det då så att ekonomiska aktörer var 
helt nöjda med hur det svenska arbetet bedrevs? Vilka var deras reella möjligheter att för det 
första förstå vad som hände i Genève och sedan i nästa steg kunna ha synpunkter på det? 
Förhandlingstexterna bestod av komplicerade dokument som krävde kunskap för att kunna 
förstå dem. Hade de ekonomiska aktörerna den tillräckliga kunskapen för att kunna tolka dem 
och lämna synpunkter? Av intervjuerna framkommer att både UDH och Kommerskollegium 
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besökte riksdagen för att informera om utvecklingen under Uruguayrundan. Dessutom fanns 
en observatör från riksdagen med på Uruguayrundans inledande möte i Punta del Este. Det 
tyder på ett intresse för vad som skedde inom ramen för Uruguayrundan. Riksdagens främsta 
uppgift i samband med internationella förhandlingar är att ra tificera det färdiga förhandlings
resultatet. Var det så även i detta fall eller fanns det en skillnad när det gäller Uruguayrundans 
behandling i riksdagsarbetet? De första resultat som erhållits i denna studie ska följas upp i 
den kommande avhandlingen där dessa tre aktörsgrupper oc kså undersöks. Sammantaget ska 
dessa olika delar ge en mer fördjupad och heltäckande bild av Sverige och Uruguayrundan. 

Under 1990-talet har de frågor som behandlats inom GATT/WTO rönt allt mer uppmärk
samhet både i media och från allmänheten. Det finns idag en rad icke-statliga organisationer 
som i allt högre grad ifrågasatt beslut inom det handelspolitiska området. Medvetenheten om 
att de frågor som rör det handelspolitiska området också har starka kopplingar till en rad andra 
politikområden förefaller ha blivit större. Tidigare var det vanligen endast en mindre krets 
som intresserade sig för vad som skedde inom ramen för GATT. Tillgången till information 
om vad som hände på GATT-sekretariatet var mycket begränsad. Idag framförs ständigt nya 
krav p å en ökad öppenhet om det arbete som bedrivs inom organisationer som WTO. Den 
liberala frihandelspolitik som WTO kommit att förknippas med har också ifrågasatts. 
Effekterna av en sådan politik antas bli väldigt olika beroende på ett lands förutsättningar och 
WTO har kritiserats för att inte i tillräckligt hög grad ta hänsyn till de olika omständigheter 
som råder i utvecklings- och industriländer. När nästa förhandlingsrunda inleds kommer den 
sannolikt att på många sätt bedrivas på ett annorlunda sätt jämfört med Uruguayrundan. Den 
uppmärksamhet som WTO rönt under de senaste åren har handlat om bl.a. dess betydelse för 
utvecklingsländerna. Denna grupp länder, s om internt är väldi gt differentierade, kommer med 
stor sannolikhet att få en ännu större b etydelse än den hade i Uruguayrundan. Politikområden 
som inte mer än översiktligt berördes under Uruguayrundan kommer också att erhålla större 
uppmärksamhet. Det gäller exempelvis miljöfrågorna och arbetsrätten. Globaliserings-
begreppet är också centralt i detta sammanhang. Det kan komma att leda till att synen på vad 
som är centralt inom handelspolitiken förändras genom att hänsyn också måste tas till andra 
värden än en ökad export och import. Miljökonsekvenserna av en ständigt expanderande 
världshandel samt de arbetsförhållanden under vilka varor tillverkas är frågor som idag finns 
med inom WTO:s arbete. Starka krafter vill att detta arbete ska utvecklas och fördjupas. 
Antalet länder som är medlemmar i WTO ökar ständigt. Det kan ytterligare komplicera 
utvecklandet av regelverket samt tillämpningen av det. Medlemsländernas skilda nivåer i 
fråga om ekonomisk utveckling antyder att det sannolikt inte kommer att bli lättare i 
framtiden att nå fram till gemensamma lösningar på olika handelsproblem. 

Under 1990-talet har de handelspolitiska motsättningarna mellan USA och EU inte minskat. 
Konflikterna rörande exempelvis bananer och hormonbehandlat kött har inte förbättrat de 
handelspolitiska relationerna mellan de båda ekonomiska blocken. För svensk del kommer 
situationen också att vara väldigt förändrad. Sverige kan som EU-medlem inte längre agera 
självständigt utan ingår i EU-blocket. När man från svensk sida vill påverka vad som sker 
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inom WTO, måste det ske genom ett agerande inom EU-samarbetet. Det innebär att en ny 
förhandlingsnivå har fått avgörande betydelse för svensk handelspolitik. Sverige har ingen 
egen röst i WTO utan de svenska prioriteringarna ska samordnas med de andra EU-länderna, 
dvs. länder som vid ett flertal tillfallen förordade andra förhandlingspositioner än vad Sverige 
gjorde under Uruguayrundan. Av intervjuerna att döma hade Sverige då ett närmare 
samarbete med USA än med EG/EU-länderna. Om detta stämmer innebär det onekligen en 
helt ny situation för Sverige. 
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APPENDIX 

INTERVJUFRÅGOR 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat med Uruguayrundan? 

- Vilka anser du vara de centrala aktörerna i Sveriges förhandlingsarbete under 
Uruguayrundan? 

- Hur förbereddes Uruguayrundan i Sv erige? 

- Hur utformas den svenska positionerna? 

- I vilken grad påverkades svenska ställningstaganden av skeendet på den internationella 
nivån, dvs. i förhandlingarna, och av nationella överväganden? 

- Hur kan Sveriges roll under Uruguayrundan beskrivas? (Brobyggare kontra det egna 
intresset?) 

- Vilken betydelse har det nordiska samarbetet? 

- Vilken betydelse har arbetet inom OECD för utformandet av de svenska positionerna? 

- Vad styrde Sveriges agerande under Uruguayrundan? 

- Påverkades Sveriges agerande under Uruguayrundan av medlemskapsförhandlingaxna 
med EG? 

- Påverkades arbetet med Uruguayrundan av regeringsskiftet? 

- Vilka förhandlingsområden var prioriterade från svensk sida och varför dessa? 

- Vilket var intresset från icke-statliga aktörers sida? 

- Hur självständigt kunde UDH agera, dvs. hur påverkat var deras arbete av regering en? 

- Vilket utrymme finns för självständigt agerande för fölhandlarna, dvs hur styrda är de av 
"hemmaplan"? 

- Hur blev utfallet, dvs. vilken betydelse har resultatet från UR för Sverige? 

- Vilka likheter och skillnader finns i förhandlingsarbetet mellan UR och tidigare 
förhandlingsrundor? (Frågan ställdes bara till dem som varit med om tidigare 
förhandlingsrundor) 
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