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Abstract 

The study aims to give a description of the conditions in which matters is prepared within 

Swedish Government`s offices, to describe the adaptive capacity in the agency`s internal 

processes by investigating the experiences of some civil servants restricted to the Ministry of 

Enterprise and the Ministry of Environment in their work with the EU Maritime Policy Green 

Paper. The results have been analyzed against the basis of eight identified criteria of building 

adaptive capacity in socially dominated systems. The criteria are comprised of both individual 

and organizational abilities. Only two of them were fully met; the criteria about diversity in 

experiences and knowledge and the criteria about information and how the information has 

been applied. However, the process has traces of all the identified criteria. Hence, there are 

elements of adaptive capacity in the Governments office internal processes and this ability 

exists mainly on individual scale. The two most crucial factors that limit the ability to build 

adaptive capacity are the scarcity of time and the work overload experienced by the 

employees. 
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Sammanfattning 

Denna studie ämnar ge en beskrivning av de förutsättningar som råder när ärenden bereds 

inom Regeringskansliet och på så sätt kartlägga den adaptiva kapaciteten i myndighetens inre 

processer. Detta genom att granska hur ett antal tjänstemän, begränsat till Miljö- och 

Näringsdepartementet har hanterat och upplever processen i ärendet med EU:s Maritima 

Grönbok vilken behandlar unionens framtida havspolitik. Uppsatsen är en fallstudie som 

bygger på intervjuer med sex tjänstemäns upplevelser av deras arbete med 

gemensamberedningen av ärendet. Dessutom innefattar uppsatsen en kartläggning av samtliga 

tjänstemän inblandade i beredningens kunskapsbakgrund och erfarenheter. Resultatet har 

analyserats utifrån nio uppställda kriterier som identifierats som förutsättningar för byggande 

av adaptiv kapacitet i socialt dominerande system. Av de kriterier analysen utgått ifrån är det 

två vilka möts fullt ut: När det gäller mångfalden i de inblandades erfarenheter och 

kunskapsbakgrund och informationen och hur information har brukats i ärendet. Processen 

med den maritima grönboken har dock spår av samtliga de uppställda kriterierna. Det finns 

således element av adaptiv kapacitet i Regeringskansliets beredningsprocesser, denna förmåga 

har främst identifierats på individnivå. De två enskilt största faktorer som begränsar 

myndighetens möjligheter till byggande av den adaptiva kapaciteten är den av de undersökta 

tjänstemännen upplevda tidsbristen och överbelastningen i arbetet.    

Sökord: Statliga myndigeter, inre processer, resiliens, adaptiv kapacitet 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mänskigheten står inför ett vägskäl, de senaste åren har miljödegradering och 

klimatförändringar varit på världens ledares läppar och fyllt medier med bilder och scenarior 

om de utmaningar som mänskligheten står inför. Det utryck som miljökrisen tagit den senaste 

tiden och hur den uppmärksammats och beskrivits framför allt i media blir det allt mer 

vanskligt att upprätthålla en dualistisk syn på världen med att mänskiga system och 

ekologiska system opererar oberoende av varandra (Friman & Öckerman, 2003). Frågan är 

inte endast hur mänskliga samfund påverkar naturen utan snarare hur naturen kommer att 

påverka människan. Samhällens beroende av de tjänster som ekosystemen genererar görs allt 

tydligare, samtidigt som människans påverkan planeten är större än någonsin tidigare 

(Alcamo J. et al, 2004). På detta sätt påverkas också förutsättningarna för den egna 

fortlevnaden. Antropogen aktivitet har förmågan att rämna ekosystem och de tjänster de 

förser, med begränsad möjligheten till försörjning och ökad sårbarhet som konsekvenser 

(Folke, 2002).   

Omvärlden förändras och med en föränderlig omvärld ökar trycket på samhällets 

institutioners förmåga att reagera på risker och nya oväntade händelser som följd av dessa 

förändringar (Gunderson & Holling, 2002). Dynamiken i de ekologiska kriser som 

uppmärksammats spränger över akademiska och politiskt sektoriella gränser och trotsar 

inarbetade arbetsätt och föreställningar. Mänskliga system blir med denna argumentation 

således en del av de ekologiska systemen. Teoretiker och forskare målar upp en bild där det 

ekologiska systemet är grunden för det samhällsekonomiska, de är inte parallellt existerande 

system utan snarare olika delar av samma (Gren et. al, 2004). I politiska texter och strategier 

som exempelvis EU:s maritima grönbok och Havsmiljökommissionens yttranden går det att 

skönja samma perspektiv; nödvändigheten av ett nytt förhållningsätt och nya metoder att 

angripa miljöproblem förekommer i den miljöpolitiska retoriken.   

EU:s maritima grönbok framhåller att all framtida havsnäring måste ha fungerande ekosystem 

som bas och efterfrågar nya holistiska och krossektoriella politiska samarbetsformer och 

lösningar (Grönbok, 2006). Detta kräver ett skifte i hur politiska processer ska studeras, då det 

inte längre är möjligt att studera dessa utan att ta naturliga processer i beaktning (Folke, 

2002). Inom delar av miljövetenskaplig forskning ter sig detta skifte så att ekologiska och 

sociala system får en gemensam benämning; Social-ekologiska system som beskrivs som 
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komplexa adaptiva system. Problem och lösningar i dessa system är sammanflätade och består 

av komplexa interaktioner mellan de sociala och ekologiska komponenterna i systemen 

(Berkes, Colding & Folke, 2003). Dessa teoretiska förklarningsmodeller och teorier samlas 

under begreppet ”Resiliens” och beskrivs av förespråkarna som en förutsättning för att nå 

hållbar utveckling.  

För att åstadkomma hållbara lösningar ur detta perspektiv har studier genomförts där de 

sociala och ekologiska komponenterna av miljöproblematiken studeras som en integrerad 

enhet. Dessa studier har främst riktat in sig på naturresursförvaltande sociala sammanhang 

(Salt & Walker, 2006). Vissa egenskaper identifieras i dessa studier som viktiga och helt 

avgörande om hanteringen av miljöproblematik ska vara framgångsrik. En av dessa är 

mångfald i de inblandade individernas erfarenheter och kunskapsbas. Andra centrala faktorer 

är det existerar strukturer för lärande och lagrande av socialt minne, strukturer för anpassning 

till externa influenser och störningar. Samt att ansvar och vitala funktioner sprids ut så att det 

skapas buffertar för framgångsrik hantering av förändring. Detta beskrivs som den adaptiva 

kapaciteten hos systemen, byggandet av adaptiv kapacitet blir således en förutsättning för 

framgångsrika och resilienta institutioner och organisationer.  

Ansvariga för den svenska politiken är regeringen. Regeringens huvuduppgift är att stifta 

lagar och på så sätt utforma politik. Detta genomförs i Regeringskansliet. Det blir därmed en 

central uppgift för tjänstemännen på Regeringskansliet att bearbeta politiska initiativ och 

förbereda propositioner. Adaptiv kapacitet är enligt dessa resonemang en förutsättning för att 

myndighetens hantering av politiska spörsmål ska bli gynnsam, detta påstående kräver en 

analys av arbetsprocesserna på myndigheten. Regeringskansliet beskrivs som en organisation 

där arbetsprocesserna i hög grad styrs av krav utifrån vilket medför att politiker och 

tjänstemän ständigt tvingas reagera på oförutsedda händelser (Premfors & Sundström, 2007). 

Detta försvårar verksamheten, tjänstemän vittnar om att det saknas tid för eftertanke och 

reflektion, de berättar ytterligare att det är svårt att få tid att förankra frågor hos den politiska 

ledningen och hos myndigheterna, inte minst i EU-frågor (Premfors & Sundström, 2007). Att 

då undersöka en EU-process ger en bild eller en förförståelse av förutsättningarna för 

byggandet av adaptiv kapacitet i organisationens processer.  

Arbetet med EU:s maritima grönbok: EU:s framtida havs politik: En europeisk vision för 

haven och oceanerna eller ”Maritime Policy Green Paper” påbörjades juni 2006 genom att 

kommissionen presenterade detta förslag på unionens framtida havspolitik. Samrådsperioden 
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var 7 juni 2006 till 30 juni 2007. Under samrådsperioden var det även valår i Sverige vilket 

följdes av ett regimskift. Regimskiftet har dock inte inneburit någon förändring i 

ansvarsfördelningen kring grönboksprocessen (Nilsson 29/8-07).  Ansvarigt departement 

inom Regeringskansliet för processen med den maritima grönboken har varit 

Näringsdepartementet även om Miljödepartementets inblandning har varit stor. Den svenska 

processen med EU:s maritima grönbok handlar inte om att identifiera hållbara 

förvaltningsverktyg utan om hur Regeringskansliet reagerar på och hanterar detta 

förändringsförslag för EU:s framtida havsstrategi. Tidigare forskning inom ramen för resiliens 

har inte studerat sådana byråkratiska och politiska som det med den maritima grönboken, men 

förutsättningarna för en framgångsrik process borde vara liknande.  

Ekosystemansatsen är en strategi för en integrerad förvaltning och handhavande av land, 

vatten och levande resurser vilken ger förutsättning för bevarande och uthålligt nyttjande på 

samma villkor. Ramverket för agerande enligt Ekosystemansatsen återfinns under 

konventionen för CBD och består av 12 principer, Malawiprinciperna (Shepherd, 2004). 

Kopplingen till adaptiv förvaltning gör sig uttryck genom dessa principer men framförallt i 

9:e principen; Manegement must recognise that change is inevitible (Shepherd, 2004). I 

långsiktiga mål och strategier ska det finnas flexibla sätt att nå dem, oförsägbara händelser 

kommer oundvikligen förändra dessa mål nya sätt att nå dem på. För svara på denna utmaning 

måste förvaltningsverktygen och metoderna regelbundet revideras (Shepherd, 2004). På 

följande sätt hänger ekosystemansatsen ihop med resiliensbegreppet, denna härledning mellan 

koncepten har identifierats och brukats i undersökningen 

 

 

 

 

 

Figur 1. Förhållandet mellan ekosystemansatsen, adaptiv förvaltning, adaptiv kapacitet och 
resiliens 
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1.2 Problemformulering 

En ny retorik om hållbar utveckling har växt fram och tar allt större plats i politiska manifest 

och strategier. Vikten av holistiska synsätt samt att förvaltningen av naturresurser ska vara 

baserad på ekosystemansatsen framhålls som nödvändigheter för hållbar utveckling 

(Grönbok, 2006, Havskommissionen, 2003).  

”En integrerad havspolitik måste på ett tydligare sätt utgå från en ekosystembaserad 
förvaltning för ett hållbart nyttjande av havet som resurs.” 

”Förvaltningen av havsknutna verksamheter måste baseras på ekosystemansatsen.”  

(Kiesow, 2007)  

Ekosystemansatsen som den beskrivs i Konventionen om biologisk mångfald (CBD) består av 

flera komponenter där ibland adaptiv förvaltning, ett begrepp med kopplingar till adaptiv 

kapacitet som i sin tur är sammanflätat med resiliensbegreppet (Folke, 2002, Gunderson & 

Holling, 2002, Holling, 2001). För att kunna förvalta och styra användandet av ekologiska 

resurser framgångsrikt har teoretiska ramverk och strategier arbetats fram med framgångsrika 

exempel som bland annat Kristiansstads vattenrike som empirisk referens (Salt & Walker, 

2006). I detta ramverk är komponenter som resiliens, adaptiv kapacitet, adaptiv förvaltning 

och styrning fundamentala byggstenar. Se figur 1. 

I EU:s  Maritima grönbok, som är ett förändringsförslag till en ny gemensam havspolitik i EU 

är ett av huvudsyftena att förankra en förvaltning av de maritima resurserna baserad på 

forskning och kunskap (Grönbok, 2006). Det finns ett erkännande att de förändringar som 

krävs ställer krav på samhällets institutioner att ha kapacitet att möta dessa förändringar. I 

dessa politiska skrifter finns ett erkännande att behovet av ett nytt politiskt förvaltnings- och 

styrsätt är absolut nödvändigt för att en hållbar utveckling ska uppnås. Detta kräver att synen 

på den samhälliga sfären och den ekologiska blir mer integrerade och gränsöverskridande. Ett 

sådant förslag klingar av sig på hela det politiska maskineriet. 

Regeringskansliet och Miljödepartementet är ansvariga för hur den svenska politiken 

miljöpolitiken utformas, i texter författade på myndigheten betonas ekosystemansatsens 

holistiska lösningars vikt, vilket ställer krav på hela den politiska processen genom att 

komponenterna i systemen integreras. Beredningsrutinerna på Regeringskansliet borde därför 

genomsyras av samma ståndpunkt. Existerar det ett glapp mellan retoriken hur hållbar 

utveckling ska nås och det egna arbetet på Regeringskansliet? Det förefaller vara så. I 

processen kring den maritima grönboken utförs arbetet av tjänstemän, de har således en roll i 
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formandet av den politikiska diskursen på myndigheten och befinner sig närmare ämnet än 

vad den politiska ledningen gör (Perby, 2/9-07). Tjänstemännen vittnar om att det är bara när 

det är absolut nödvändigt som den politiska ledningen kontaktas eller konsulteras i 

beredningsprocesser (Premfors & Sundström, 2007).  

EU:s maritima grönbok har uttalat vikten av en ekosystembaserad förvaltning. Processen 

kring Grönboken blir ett därför ett utmärkt sätt att undersöka huruvida tjänstemännens 

hantering av den maritima grönboken i samklang med det teoretiska ramverk kring den policy 

som ekosystemansatsen innebär. Har den svenska grönboksprocessen de egenskaper som de 

själva förespråkar, finns det med andra ord tillräcklig adaptiv kapacitet i Regeringskansliets 

beredningsrutiner för att processen ska vara framgångsrik enligt ramverket kring 

resiliensbegreppet.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge en beskrivning av hur ärenden bereds inom Regeringskansliet 

och på så sätt kartlägga den adaptiva kapaciteten i myndighetens processer. Detta genom att 

granska hur ett antal tjänstemän begränsat till Miljö- och Näringsdepartementet har hanterat 

och upplever processen om EU:s Grönbok om unionens framtida havspolitik.   

1.3.1  Frågeställningar 

• Hur väl uppfyller processen med EU:s maritima grönbok de uppställda kriterierna för 

byggandet av adaptiv kapacitet i sociala sammanhang? 

• Hur ter sig den adaptiva kapaciteten i förhållandet mellan formella och informella 

strukturer? 

1.4 Avgränsning  

Undersökningen kretsar kring beredningsprocessen av den maritima grönboken snarare än 

innehållet. Det är relevant för uppsatsen att undersöka hur tjänstemännen har agerat och hur 

de upplever processen för att göra kopplingar till teoriavsnittet. Den maritima grönboken är 

ett framtida förslag om hur EU:s gemensamma havspolitik ska utformas något resultat av 

grönboken är något som kan utvärderas om ett antal år. Objektet för undersökningen är 

Regeringskansliet, därför kommer remissinstansernas interna processer inte granskas. Detta 

medför att endast den del av den maritima grönboksprocessen som äger rum inom 

Regeringskansliet granskas således inte hela den politiska processen. Resultatet från 

remissammanställningen finns däremot med i uppsatsen. Undersökningen är dessutom 
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avgränsad till de inblandade tjänstemännen som arbetar på Näringsdepartementet och 

Miljödepartementet. Det har varit tjänstemän och politiker inblandade från andra departement 

men genom att läsa Sveriges svar och Miljödepartementets svar samt kontakten mellan 

Närings- och Miljödepartementen är det tydligt att aktörerna från andra departement haft ett 

marginellt inflytande i slutprodukten (Kiesow, 2007, e-post-korrespondens, 2007, Ahlén, 

2007). Detta medför dock att antaganden om Regeringskansliet görs utifrån dessa 

departement vilket kan medföra en diskussion om dessa är representativa för hela 

Regeringskansliet. Men trots detta görs kopplingar mellan hur processen har hanterats och 

möjlig adaptiv kapacitet i hela myndighetens processer utifrån det undersökta materialet.   

1.5 Tidigare forskning 

Många studier har gjorts av forskare knutna till Resiliens om hur adaptiv kapacitet kan byggas 

i regionala och lokala samt traditionella naturresursförvaltande system. Exempelvis i böcker 

som Navigating Social-Ecological Systems sammanställd av Berkes, Colding och Folke 

(2003) vilken är en samling av kaptitel med bred tvärvetenskapligt omfång som belyser olika 

problem ur olika vinklar men med samma referensram. I Panarchy sammanställd av 

Gunderson och Holling (2002) presenteras en mängd forskning med samma utgångspunkt, 

dessa kretsar dock mer kring den adaptiva cykeln som förklaringsmodell. Men dessa 

teoretiska modeller har inte applicerats på en politisk och byråkratisk process som kring den 

maritima grönboken och på en institution som inte i första hand är ansvarig för förvaltandet av 

resurserna som fallet är med regeringskansliet och den maritima grönboken. Även om 

komponenter av begreppen studeras ur socialt perspektiv som till exempel av Low m fl. 

(2003) i artikeln ”Redundancy and diversity: do they influence optimal management” som 

behandlar begreppet ”redundancy”, översatt till överflöd och dess vikt i olika perspektiv 

(Berkes, Colding & Folke, 2003) . Till det teoretiska kapitlet är alla källor som brukats flitigt 

använda inom fältet, de mest citerade är författare har en central ställning inom 

resiliensforskningen, bland dessa återfinns; Walker, Holling, Carpenter, Folke, Berkes, 

Colding, Gunderson, Ostrom m fl. Vilka sammantaget redogör för begreppet resiliens samt 

adaptiv kapacitet. För att få en nyanserad bild av begreppet har även teoretiker som har en 

annan syn på begreppet nyttjats av dessa är Harrison, Brooks, Adler, Staber, Sydow samt 

Essiasson et al. Det finns teorier och om institutioners beteenden inom främst sociologi och 

statsvetenskap men uppsatsen har en annan vinkel så därför har inte några sådana källor 

används.    
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Den tidigare forskning som behandlar Regeringskansliet och de inre processerna inom 

myndigheten är representerad av bland annat Bengt Jakobssons Hur styrs förvaltningen” 

(1984), Premfors och Sundströms ”Regeringskansliet” (2007), Magnus Erlandssons 

”Striderna i Rosenbad” (2007). Samt Jakobssons ”Hur styrs Regeringskansliet” (2001). I ”Hur 

styrs Regeringskansliet” (2001) ges en beskrivning och en redogörelse för myndighetens 

historia och funktioner med utgångspunkt i de förändringar som gjordes 1997 då 

departementen slogs ihop till en myndighet. Rapporten behandlar främst styrningen av 

Regeringskansliet och bygger på sex fallstudier, varav en behandlar en EU-process. Studiens 

grund vilar på organisationsteori (Jakobsson, 2001). De generella slutsatserna av studien är att 

verksamheten är reaktiv och kortsiktig och genomsyras av informella och formella regler som 

handläggarna behöver bemästra för att klara av sitt arbete, de upplever en tidpress och en 

överbelastning. Och svårigheten att omfatta EU-frågor i arbetet (Jakobsson, 2001). Erlandsson 

(2007) Behandlar tretio år av det interna förändringsarbetet i Regeringskansliet, slutsatserna 

av boken är att de problem som identifierades redan för trettio år sedan som då betraktades 

som överhängande fortfarande existerar (Erlandsson, 2007). Empirin i studien vilar på 

nyinstitutionell och byråkratisk teori med tyngdpunkt förändringsprocessen. Konflikter mellan 

intressen följs av ett revirtänkande mellan departementen och tjänstemännen samt ett 

värnande om egna intressen, där politiker inte deltar i beslutsprocesser (Erlandsson, 2007). 

Denna avhandling är en gedigen genomgång av dokument, och genomförda intervjuer. Den 

inre kulturen inom myndigheten beskrivs i boken som unik och väldigt speciell, bland annat 

den upplevda vurmen att befinna sig nära makten (Erlandsson, 2007). Bengt Jakobssons ”Hur 

styrs förvaltningen” (1984) Behandlar departementens syrning av ämbetsverken, studien syfte 

är att analysera den departementala kontrollen över centrala verk. Genom att granska sex fall 

av förändringsprocesser. Studien har organisationsteori som teoretisk fundament, och 

resultatet identifierar betydande brister i departementens kontroll över ämbetsverken. 

Jakobsson skriver att distinktionen mellan politiska och administrativa frågor var svår att 

avgöra. Departementens styrning av verken var inte reglerad av lagar och budjet, utan av 

budjetdokument och regler, genom ramlagstiftningen blev det möjligt att pressa ner ansvar till 

förvaltningsnivå (Jakobsson, 1984). Premfors och Sundström (2007) är en genomgång av 

Regeringskansliet och behandlar även den de inre processerna men inte speciellt djupt 

(Premfors & Sundström, 2007).               
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2.0 Teori 

2.1 Resiliens 

Resiliens är ett nyckelbegrepp i den teoretiska kontext som uppsatsen kretsar kring, i följande 

stycke kommer olika definitioner och aspekter av begreppet redogöras för . Det är viktigt att 

ge en bild av vad begreppet innebär genom dess kopplingar till adaptiv kapacitet, det skulle 

vara vanskligt att enbart applicera resiliensteori på en process som den med EU:s maritima 

grönbok men resiliens är en del i samma teoretiska sammanhang och resonemang. Fokus 

ligger på de sociala aspekterna men ett redogörande för de ekologiska komponenterna av 

begreppet är nödvändigt för att förstå det vidare begreppet.     

Resiliens som begrepp har existerat i ekologisk teori sedan 1970 talet. Det har dock funnits 

två olika sätt att definiera konceptet inom ekologisk litteratur. Definitionerna reflekterar olika 

aspekter av stabilitet, de benämns som ”engineering reisilience”(IR) och ”ecological 

resilience”(ER) (Gunderson, 1997, Gunderson & Pritchard 2002, Gunderson & Holling, 2002, 

Carpenter et al., 2004). 

 IR fokuserar på effektivitet, konsistens och förutsägbarhet, kännetecken för optimerande, 

”fale-safe” design och ingenjörskonst. ER å andra sidan fokuserar på fortlevnad, förändring, 

anpassning och oförutsägbarhet, dessa är kännetecken och attribut som härstammar från 

evolutionsbiologi. I kontexten kring den ingenjörsbaserade definitionen av begreppet är synen 

att ekologiska system existerar i ett stadigt och stabilt tillstånd. Resiliens innebär i dessa 

sammanhang förmågan att återvända till det stabila tillståndet eller jämviktsläget efter någon 

typ av rubbning. (Gunderson, 1997, Gunderson & Pritchard, 2002, Gunderson & Holling, 

2002, Carpenter et al., 2004).   

Den andra definitionen betonar ickestabila tillstånd, där instabiliteter kan flippa ett system till 

en helt ny regim och ett helt nytt beteende. I detta sammanhang är resiliens synonymt med hur 

mycket externa influenser ett system är förmöget att absorbera innan det omdefinierar sin 

struktur genom att förändra variabler och processer som kontrollerar dess beteende. 

(Gunderson, 1997, Gunderson & Pritchard, 2002, Gunderson & Holling, 2002, Carpenter et 

al., 2004). 

Skillnaderna mellan dessa två definitioner är enligt Gunderson (1997) så fundamentala att de 

kan ses som två skilda paradigm. Definitionen som är den mest vedertagna är; förmågan att 

absorbera chockar samtidigt som vitala funktioner upprätthålls. När förändring inträffar förser 
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resiliens komponenterna eller mekanismerna till förnyelse och omorganisation (Folke, 2002, 

Gunderson & Holling, 2002). Att definitionen kallas för ER utesluter inte att den är 

applicerbar på sociala sammanhang, den speglar snarare ett sätt att se på både ekologiska och 

sociala kontexter som system. För att detta ska vara möjligt krävs ett skifte i förvaltningen av 

resurser från mikroekonomiska och ”command and control”, vilket innebär ett förvaltande 

som fokuserar på att kontrollera målvariabler, vilket manifesterar en syn på ekosystem där 

stabilitet och jämvikt är eftersträvansvärt och uppnåeligt (Abel, Walker i Gunderson & 

Holding: 2002). Till resiliensinfluerade synsätt som ger möjligheter till adaptiva lösningar 

(Gunderson & Holling, 2002).       

Carl Folke menar att resiliens ändrar riktning på politiken från att sträva efter att kontrollera 

förändring i ett system som anses vara stabilt, till att hitta nya metoder att förvalta möjligheten 

i sociala och ekologiska system att klara av, anpassa sig till och forma förändring. Att aktivt 

handhålla resiliens vilket är synonymt med adaptiv kapacitet förstärker möjligheten till hållbar 

utveckling i föränderliga miljöer där framtiden är oförutsägbar och överraskande händelser är 

sannolika (Folke, 2002).  

Resiliensbegreppet är holistiskt och systemorienterat i sin natur och önskar förena ekologiska 

och sociala system till ett system, detta innebär att det resiliens bryter med en dualistisk 

världsbild som definieras utifrån sociala eller naturliga sammanhang. Då vår värld består av 

sociala och ekologiska komponenter (Folke, 2002).  Begreppet har omdefinierats till resiliens 

i Social-ekologiska system (SES). Det är i den kontexten begreppet används i uppsatsen. I 

litteraturen existerar även begreppet social resiliens och institutionell resliens. Dessa är en 

reaktion på enligt förespråkarna en negligering av sociala systemens dynamik. Social resliens 

har definierats som; förmågan av mänskliga samfund att ta emot externa chocker mot den 

sociala infrastrukturen, såsom miljökriser, ekonomiska, sociala och politiska förändringar 

(Adger, 2000, Berkes, Colding & Folke, 2003).  Utifrån denna definition kan ett system vara 

ekologiskt resilient samtidigt som det saknar social resiliens, på samma sätt kan ett system 

vara socialt resilient parallellt med att den ekologiska resiliensen urholkas (Berkes, Colding & 

Folke, 2003). Institutionell resiliens beskrivs som resiliens i samhällen och i alla system med 

vilka samhället har öppna relationer till som genereras av institutioner (Harrison, 2003).      

Resiliensforskningen gör kopplingar mellan mänskliga och naturliga system och beskriver 

dessa som komplexa adaptiva system (KAS), ekologiska system och sociala system är i denna 

kontext sammanflätade, formade och utvecklade tillsammans (Gunderson & Hollding, 2002).  
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Att systemen är komplexa innebär att de är uppbyggda av ett stort antal sammankopplade 

enheter, medan adaptiviteten innebär att enheterna lär sig av erfarenhet och därför utvecklas 

med tiden. Det finns varken naturliga eller ursprungliga system då människan format och 

lämnat sitt avtryck på planeten i sådan utsträckning som idag. Inte heller existerar det sociala 

system utanför naturen. Mänskligheten har samutvecklats med naturen på gott och på ont på 

ett dynamiskt sätt. Teorin om KAS appliceras över disciplinära gränser och används för att 

förstå förhållandet mellan biofysiska och sociala dimensioner i miljöproblem och syndromen 

av globala förändringar samt hur det kan göras kopplingar mellan sociala och ekologiska 

system för att uppnå hållbarhet (Folke, 2002). Även om ekologiska system behandlas utifrån 

sitt tillstånd och sociala system utifrån sitt används samma modell för att förstå dessa, 

nämligen den adaptiva cykeln (Holling, 2001). Den adaptiva cykeln är ett centralt begrepp 

inom resiliensteori och används flitigt för att förklara dynamiken i SES. Kärnan i metaforen 

den adaptiva cykeln går ut på att alla KAS genomgår fyra stadier; tillväxt, bevarande, kollaps 

och förnyelse. 

Brian Walker, ordförande i The Resilience Alliance summerar resiliens i tre huvudidéer; det 

första är att alla komplexa adaptiva system är självorganiserande. Det andra är förståelsen av 

att dessa system är ickelinjära i sina förändringskurvor, vilket leder till multipla stabila 

regimer eller stadier. Den tredje är att system går igenom de processer eller stadier i den 

adaptiva cykeln; tillväxt, bevarande, kollaps och förnyelse (McDonald, 2007).    

Följande fyra nyckelaspekter i begreppet resiliens har identifierats, där de första tre är 

applicerbara på hela system och på mindre subsystem, då multipla stabila stadier kan existera 

samtidigt i ett system (Folke, 2002, Gunderson & Pritchard, 2002, Carpenter et al., 2004). 

1) Latitud: det maximala som ett system kan bli förändrat innan det förlorar sin förmåga 

att återhämta sig, innan en tröskel passeras som kan göra återhämtningsförmågan svår 

eller omöjlig. 

2) Motstånd: hur lätt eller svårt en förändring kan äga rum i ett system, hur 

motståndskraftigt systemet är för förändring. 

3) Ömtålighet: hur långt det nuvarande stadiet ett system befinner sig från en gräns eller 

tröskel. 

4) Panarchy: pga. överskaliga interaktioner är resiliensen i ett system på en skala 

beroende av influenser från dynamiken och statusen i skalor över och under. 

Panarchymetaforen syftar till att större mer långsamt rörande system består av mindre 
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småskaliga system vilka rör sig snabbare och från vilka det större systemet härrör och 

från vilka det är beroende av.  Exempelvis externt politiskt förtryck, innovationer, 

marknadsskift eller globala klimatförändringar kan utlösa lokala överraskningar och 

regimskiften (Carpenter, et al., 2004). Globaliseringen av ekonomin medför även att 

varje enskild lokal plats är starkt influerad av global dynamik (Ostrom et al., 2003). 

Ett systems tillstånd är beroende av tillståndet på skalor under och över. I en kontext 

som den kring den maritima grönboken är skalinteraktioner mellan organisationsnivå 

och individ nivå och hur dessa skalor förhåller sig till varandra relevanta.   

Processen med EU:s maritima grönbok ger yttringar i flera skalor och nivåer, främst på 

organisations- och individskala. För att kunna förvalta och styra SES krävs ett nytt sätt att se 

politiska lösningar. Det är inte önskvärt enligt resiliensforskningen att anstränga sig för att 

bevara system i ett statiskt, ursprungligt tillstånd, detta leder till en kedja av dyra kostnader, 

att försöka stabilsera outputen av ekologiska eller ekonomiska processer i ett läge leder till 

förlust av resiliens (Carpenter & Gunderson, 2001). Vilket försämrar möjligheten till 

försörjning och utveckling, medborgarnas förtroende mot de ansvariga politikerna urholkas då 

resiliensen minskar (Gunderson & Holling, 2002). Ett exempel på detta fenomen är då ett 

aktivt förhindrande av skogsbränder för att säkra timmer då ackumuleras bränsle och på det 

viset urholkas systemets resiliens. När en skogsbrand sedan väl bryter ut blir konsekvenserna 

förödande socialt och ekologiskt (Berkes, Colding & Folke, 2003, Carpenter & Gunderson, 

2001). Detta fenomen med kollaps skulle även kunna vara applicerbart på sociala kontexter 

exempelvis i denna uppsats, Regeringskansliets organisationers förmåga att utföra sitt 

uppdrag under ständiga effektiviseringar i personalstyrkan.   

Sammanfattningsvis är resiliens ett koncept som öppnar upp ett nytt sätt att se på omvärlden 

som tvingar fram ett perspektiv om system där samspelet mellan människa och natur måste 

studeras ur samma synsätt; instabilt, ickelinjärt och i ständig förändring. Skalinteraktioner på 

olika nivåer spelar dessutom en avgörande roll i kontexten kring resiliens vilket synliggörs i 

fallet med den maritima grönboken som hanteras parallellt av två olika departement och på 

flera nivåer. Även om begreppet har sitt ursprung i systemekologiskt teori är det 

tvärvetenskapligt i sin karaktär.   
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2.2 Teoretisk diskussion om Resiliensteori och dess roll i undersökningen  

Följande stycke redogör för på vilket teoretiskt fundament som undersökningen vilar, 

resiliens och förutsättningar för byggande adaptiv kapacitet. Detta kräver en systemteoretisk 

ansats där sociala och ekologiska system studeras som ett gemensamt system.   

Resiliensforskningen såsom den används i denna kontext härrör från ”Resilience Project” och 

The Resilience Alliance. Projektet initierades i sökandet efter en integrativ teori och 

integrativa bruksexempel, denna allians bestod av forskare från olika discipliner, de var 

ekologer, ekonomer, samhällsvetare och matematiker med en uttalad strävan att utveckla olika 

policys för hållbarhet (resiliencealliense.org, Holling, 2001). Det är med andra ord en fråga 

om en normativ ansats till forskningen, den ska vara tillämpad för att nå hållbara lösningar 

vilket kan ses som en kontrast till en mer deskriptiv hållning till forskning. 

Hållbarhetsforskaren skiljer från den traditionella vetenskapsmannen fundamentalt, genom 

struktur, vetenskaplig metod och ämne (Berkes, Colding & Folke, 2003). Traditionellt är 

vetenskapens uppgift att beskriva verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt utan 

normgivande intentioner, forskarens uppgift är inte att skapa policy (Hassler 13/9 2007). 

Forskningen har ytterst förklarande ambitioner vilket betyder att sträva efter att kartlägga 

företeelser och svara på varför det ser ut som det gör (Essiasson et al., 2007). Så här ter sig 

verkligheten det istället för såhär bör verkligheten se ut, vetenskapens uppgift beskrivs som 

att kartlägga, förklara och förstå (Essiasson et al., 2007).  

Dick Harrison (2003) kritiserar resiliens utifrån att den enligt honom inte är tillräckligt 

utvecklad för att analysera sociala och ekologiska system som en gemensam företeelse. 

Ekologiska system är så gott som alltid är komplicerade men vissa sociala system menar 

Harrison inte är komplexa på samma sätt. Mycket av den empiriska bevisningen av social och 

ekologisk interaktion kommer från enkla samhällen som lever mycket nära det regionala och 

lokala ekologiska systemet, mer avancerade sociala system lever alienerat från den ekologiska 

resursbasen och vars påverkan på den är både lokal, regional och global (Harrison, 2003). 

Vidare är människor och deras kollektiv drivande, teknologiska, önskande och förutsägande 

på ett sätt som saknar motstycke i naturliga eller ekologiska system. Politiska system som 

producerar policy är influerade av auktoriteter, en influens som enligt Harrison saknar 

motstycke i naturliga system, men helt avgörande då dynamiken i sociala system ska förstås. 

Självorganiseringsmekanismen är begränsad i sociala system och fungerar bara delvis och inte 

så ofta effektivt i den policyutarbetande delen av sociala system (Harrison, 2003). Harrison 

menar att resiliens i social-ekologiska system inte är applicerbara på större mer komplicerade 
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sociala system, vilka är komplexa på ett fundamentalt annorlunda sätt än de ekologiska 

systemen, det är således inte möjlig att föra samman sociala och ekologiska system enligt 

Harrison. Harrison förordar att begreppet bör justeras till något som han kallar institutionell 

resliens vilket skulle kunna användas då komplicerade social system ska analyseras (Harrison, 

2003).   

Att välja resiliens och adaptiv kapacitet som teoretiskt fundament i uppsatsen har trots detta 

gjorts utifrån ansatsen att sociala och ekologiska system interagerar och föreställning om att 

mänskliga system inte på något sätt existerar utanför naturliga. Och att det går att studera 

dessa utifrån samma referensram. Det finns en sektorisering inom akademin som präglar 

synen på omvärlden. Genom att applicera en systembaserad teori som har utgångspunkten att 

sociala och ekologiska komponenter interagerar är intentionen med uppsatsen att ta ett steg i 

riktning mot att bryta denna sektorisering. Teorivalet kan kritiseras utifrån att denna process 

sker i ett socialt sammanhang, med mänskliga aktörer som inte verkar i direkt kontakt med 

ekologiska system. Detta noteras men intentionen med uppsatsen är att testa dessa teorier och 

placera detta ramverk på en kontext som inte tidigare analyserats ur detta perspektiv.  Detta 

teoretiska fält har ett brett spektra och innehåller omfattande ekologiska referenser, för att få 

fallspecifik relevans i teorin behandlas inte ett antal betydande aspekter av resiliensbegreppet. 

Bland annat används inte den adaptiva cykeln som analysmetod i fallstudien trots att den har 

beskrivigts som ett verktyg för att analysera dynamiken i SES. Men att applicera den adaptiva 

cykeln fyra faser på den maritima grönboksprocessen har ansets långsökt och konstruerat. De 

uppenbara kopplingarna till ekologiska system har lämnats utanför med motivering att detta är 

i första hand en socialt dominerad process, detta val har gjorts i samråd med handledaren. För 

många kopplingar till ekologiska referenser skulle göra den teoretiska återkopplingen oklar 

och svårriktad.      

2.3 Adaptiv kapacitet 

Följande stycke behandlar konceptet adaptiv kapacitet vilket kan ses som en utveckling av 

resiliens. Adaptiv kapacitet skiljer sig från begrepp som adaptiv förvaltning och styrning då 

det befinner sig på en annan strukturell nivå. Fokus i stycket ligger på sociala kriterier som 

identifierats vilka är applicerbara på objektet för studien.    

Adaptiv kapacitet kan förklaras som förmågan att av aktörer i ett system att påverka resiliens 

(Carpenter et al., 2004). I SES beskrivs det som den innehavda förmågan hos människor att 

hantera och styra resiliens. Adaptiv kapacitet beskrivs som en aspekt av resiliens som 
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reflekterar lärande, flexibilitet att experimentera och anamma nya lösningar, och utvecklandet 

av generella svar på utmaningar (Walker et al., 2002). Ett karaktäristiskt drag hos komplexa 

adaptiva system är förmågan till självorganisation. Trots att socialt dominerade SES 

behärskas av enskilda människor som har ett uppsåt så har inte systemet som helhet det. 

Exempel på detta är marknaden och hur den fungerar. Så även om systemet som helhet 

organiserar sig själv utan uppsåt så är resiliensen i systemet starkt påverkad av förmågan och 

uppsåtet av mänskliga aktörer (Carpenter et al, 2004).  

Adaptiv kapacitet beskrivs även som dugligheten att i SES hantera nya och främmande 

situationer utan att förlora framtida möjligheter, och resiliens är nyckeln att förbättra den 

adaptiva kapaciteten. I sociala sammanhang syftar adaptiv kapacitet till existerande 

institutioner och nätverk som lär sig och kan lagra kunskap och erfarenheter, skapa flexibilitet 

i problemlösningar och som har förmågan att balansera makt mellan olika intressegrupper 

(Folke, 2002). 

Människors kollektiva förmåga att medvetet förvalta och styra resiliens är avgörande om de 

kan undvika att hamna i ett icke önskvärt läge eller framgångsrikt kan styra tillbaka från en 

icke önskvärt regim (Carpenter et al, 2004). System med hög adaptiv förmåga kan 

omstruktureras utan signifikativt förlust av vitala funktioner, förlust av resiliens i ett system 

medför förlust av adaptiv kapacitet vilket leder till förlust av möjligheter (Folke, 2002). 

Adaptiv kapacitet är en tillhandahållen förändringsprocess, med andra ord kan denna process 

endast äga rum i system som är förmögna till att förändra sina karaktäristika eller sitt 

verkande (Adger & Brooks, 2005). Att tillhandahålla adaptiv kapacitet kräver ett synsätt på 

förändring som inte eftersträvar optimala stadier utan är dynamiska processer av kontinuerligt 

lärande och anpassning som tillåter ambiguitet och komplexitet (Staber & Sydow, 2002).  

Organisationer med hög adaptiv kapacitet kan omstrukturera sig snabbt i föränderliga miljöer 

snarare än att endast identifiera existerande krav och sedan utvärdera tillgängliga resurser. 

Adaptiva organisationer upplever inte miljöer passivt, i en process av tolkningar och agerande 

utifrån dessa miljöer omstrukturerar de sig på sådana vis som förändrar förutsättningarna, på 

vilka de sedan anpassar sig till (Staber & Sydow, 2002). I organisationer med adaptiv 

kapacitet äger lärande rum i en snabbare takt än förändringen av förutsättningarna som kräver 

ett nedmonterande av gamla rutiner och skapandet av nya (Staber & Sydow, 2002). Adaptiv 

kapacitet medför inte en ekonomisk effektivisering utan snarare en förbättring av förmågan att 

lära, agera reflexmässigt och upprätthålla eller förändra sociala strukturer och processer.     
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2.3.1 Förutsättningar för byggande av adaptiv kapacitet 

Åtta avgörande faktorer eller kriterier presenteras i följande stycke som förutsättningar för 

byggande av adaptiv kapacitet i mänskligt dominerade system. 

1) Hantering av förändring och osäkerhet (Folke, 2002, Carpenter & Gunderson, 2001, 

Berkes, Colding & Folke, 2003, Dietz, Ostrom & Stern, 2003) 

Förändring och kriser är delar av dynamiken i utvecklingen av SES, då det inte är möjligt att 

låsa ett system i ett statiskt läge i denna kontext. Detta är kärnan av mycket i detta teoretiska 

ramverk där världen anses vara föränderlig och oberäknelig. Politik och strategier med mål att 

utesluta förändring och variation för att förebygga kriser kommer att istället ackumulera 

störning som leder till mer omfattande kriser (Berkes, Colding & Folke, 2003). På samma sätt 

kan undertryckandet av institutionell och organisatorisk förändring leda till utarmning av 

socialtkapital (Berkes, Colding & Folke, 2003). Att acceptera förändring och vänta det 

oväntade samt absorbera det okända är en nödvändighet för att bygga adaptiv kapacitet. 

Samlande av erfarenheter genom socialt och institutionellt lärande är viktigt i denna kontext 

(Berkes, Colding & Folke, 2003, Carpenter & Gunderson, 2003, Folke, 2002). Det skulle 

innebära att i den inledande fasen i en politisk process som beredningen av den maritima 

grönboken finns en medvetenhet inför kommande förändring och en buffert för hantera 

osäkerhet som följer denna förändring. Det bör finnas resurser för att stödja en repertoar för 

potentiella oförutsägbara problem (Staber & Sydow, 2002).  

   2) Hantering av kriser och störning (Berkes, Colding & Folke, 2003, Gunderson, 2002, 

Folke, 2002).  

Då det finns en acceptens av föränderlighet bör det även existera inslag om hur störning och 

kriser hanteras. Det är önskvärt att medvetet verka för störning och förändring av sociala 

strukturer. Ledarskap för att aktivt initiera förändring har visats sig vara en förutsättning för 

resilienta organisationer (Berkes, Colding & Folke, 2003).  Kriser definieras som; 

överraskningar som avslöjar betydande brister i policy och i styr och förvaltningsverktyg 

(Gunderson, 2002). SES svarar generellt på kriser på tre olika sätt; ingen effektiv respons, 

respons utan erfarenhet och respons med erfarenhet (Berkes, Colding & Folke, 2003, Folke, 

2002). En förutsättning för adaptiv kapacitet är att svaret på krisen i fråga blir respons med 

erfarenhet. I fall då erfarenhet saknas blir det då viktigt att medvetet väcka störning för att 

bygga upp socialt och institutionellt lärande vilket leder till erfarenhet av krishantering 

(Berkes, Colding & Folke, 2003, Folke, 2002). En förutsättning för att detta ska vara möjligt 
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är att det finns lärandestrukturer, och strukturer som kan lagra kunskap och erfarenheter. Det 

innebär att det ska finnas utarbetade strategier för att svara på kriser, dessa bör vara byggda på 

erfarenheter från tidigare kriser och bör äga rum i sammanhang där erfarenheter kan bytas och 

lagras i de sociala strukturerna. I ett sammanhang som Regeringskansliet innebär detta att 

tidigare erfarenheter finns lagrade i sociala strukturer och att ledningen har ett dynamiskt 

arbetsätt som inte utesluter att medarbetares roller och arbetsuppgifter kan förändras.     

      3) Upprätthålla socialt minne (Berkes, Colding & Folke, 2003)  

Genom institutionellt och socialt lärande kan SES utveckla ett kollektivt minne av 

erfarenheter som ger ett sammanhang för att svara på förändringar, vilket är viktigt i stunder 

av störning och kris (Berkes, Colding & Folke, 2003). Socialt lärande kommer från 

ackumulering av kunskap inom ett organisatoriskt nätverk och från konflikter mellan 

organisationer och deras omgivande miljö . Socialt lärande utforskar den mänskliga nischen 

av den naturliga världen. Den expanderar medvetenheten över tids, rum och funktionsskalor. 

En aspekt av socialt lärande är konflikt mellan olika intressen. (Lee, 1993) Institutionellt 

lärande är lärande som sker på en nivå av institutioner i kontrast till lärande mellan individer 

(Berkes och Folke, 2002) 

Ett överflöd av personer i funktionella grupper relaterade till socialt minne i en 

institutionellprocess leder till ökad resiliens och minskad såbarhet i händelse av kris eller 

rubbning. Organisationer med få strukturer att lagra och utveckla minne har en lägre adaptiv 

förmåga. Det skulle tillexempel kunna innebära att då ett politiskt ärende bereds är denna 

beredning inte helt beroende av en persons erfarenheter, minne och kompetens, relevant 

kunskap eller erfarenhet ska finnas i sociala strukturer. Det bör således finnas många och 

olika relationer mellan aktörer inom ett system.  

   4) Överflöd och överlappande ansvar i vitala funktioner (Low et al., 2003, Staber & Sydow, 

2002)  

En utveckling av ovanstående kriterium. System eller organisationer med statsikt minne och 

med ett begränsat antal individer som bär på minnet har låg adaptiv kapacitet. Studier om 

vikten av överflöd i organisationer pekar på att detta är en viktig komponent för 

motståndskraftiga och flexibla institutioner (Low et al., 2003).  I genetiska, ekologiska och 

tekniska system1 är ett överflöd av funktionella enheter en dokumenterad faktor för framgång 

                                                            
1 Översättning av engelska ”engineering systems” 
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(Low et al., 2003). I institutionella sammanhang visar forskning att beslutsfattare överskattar 

sin förmåga att förstå de problem som de ställs inför samt att de underskattar risker och 

osäkerheter kring problemen. Ett överflöd i administrativa organisationer möjliggör 

institutioner som är mer tillförlitliga än deras individuella mänskliga komponenter (Low et al., 

2003). I komplexa informations system är ett överflöd en stor källa till stadga och styrka 

genom att en buffert skapas mot osäkra och nya händelser (Low et al., 2003). Överflödet kan 

även beskrivas som den dämpande effekten som faktiska eller potentiella resurser har som 

möjliggör för en organisation eller SES att framgångsrik anpassa sig till intern eller extern 

tryck. En tolerans för ett överflöd förbättrar en organisations förmåga att hantera oförutsedda 

utmaningar, det kan också ses som en struktur som uppmuntrar experimentering och 

innovationer (Staber & Sydow, 2002). Med ett överflöd i processer är alla inblandade aktörer 

inte aktiva i samma utsträckning simultant, ett misslyckande i ett element kommer då inte 

medföra ett fallerande av hela processen. Ett överflöd i relationer mellan aktörer medför att 

dessa är länkade på flera sätt, åtminstone några kommer att bära på samma information. Om 

en relation fallerar kan denna bli utbytt relativt lätt, förutsatt att den är duplicerad av andra 

relationer med samma värde. En kombination mellan process och relations överflöd gör 

system mer felvänliga (Staber & Sydow, 2002).  I kontexten kring den maritima grönboken 

innebär detta att det finns ett uttalat andrahandsansvar bland de inblandade tjänstemännen. En 

arbetssituation tillåter många relationer och att flera bär på samma information. Samt en 

organisation som inte är slimmad i personalstyrkan.               

5) Mångfald, att kombinera många olika typer kunskap för lärande. (Berkes, Colding & 

Folke, 2003, Lee, 1993, Dietz, Ostrom & Stern, 2003, Adger & Brooks, 2005) 

Mångfald identifieras som en faktor som ger SES förmågan att fortleva under föränderliga 

förhållanden. Det är i detta sammanhang som det sociala minnet spelar en avgörande roll 

(Berkes, Colding & Folke, 2003, Lee, 1993). För att kunna hantera ekosystem och 

ekosystemtjänster, vilket sker i SES måste det finnas en förförståelse av ekosystemdynamik. 

Det samma gäller även hantering av sociala processer. Den kunskap som krävs för det bör 

vara baserad på alla typer av relevant information samt olika kunskapssystem (Berkes, 

Colding & Folke, 2003, Dietz, Ostrom & Stern, 2003,). Att frambringa information om 

relevanta faktorer är central förutsättning för adaptiv kapacitet (Adger & Brooks, 2005). 

Informationen som krävs är kvalitativ om hur SES ger feedback för att få en indikator på 

vilket håll systemet behöver styras. Informationen ska komma från naturvetenskap, 

samhällsvetenskap och från de som i slutändan nyttjar resurserna lokalt, exempelvis från 
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fiskare, skogsbrukare eller turistnäringen (Berkes, Colding & Folke, 2003). Informationen bör 

vara baserad på erfarenheter och på vetenskaplighet och experiment (Berkes, Colding & 

Folke, 2003). Informationen ska även vara samstämd med beslutsfattarnas behov samt i 

vilken skede i processen den erhålls och hur den presenteras (Dietz, Ostrom & Stern, 2003). 

Information som håller hög vetenskapligstandard och som är överrensstämmande med 

beslutsfattarnas behov är mest användbar, informationen får inte överträffa förmågan att 

assimilera den hos mottagaren (Dietz, Ostrom & Stern, 2003) Adaptiv kapacitet kräver en 

process av lärande som inte på något sätt får vara urvattnad, homogen eller avfärdande av 

lokal och traditionell kunskap (Berkes, Colding & Folke, 2003). Genom att förstå ekologiska 

processer och hantera dem sker en utveckling av social och ekologisk samevolution, och den 

kräver lärande och ackumulering av ekologisk kunskap och förståelse i det sociala minnet 

(Berkes, Colding & Folke, 2003). Den ansvariga institutionen måste således ha en viss 

förförståelse om de processer som är relaterade till de äranden som de hanterar. Det blir 

således vitalt i ett socialt system med hög adaptiv förmåga att det finns ett konglomerat av 

olika kunskapsbakgrund och olika erfarenheter bland de inblandade. Samt att de har 

tillgodosett sig tillfredsställande kunskap om det som de frågor som de arbetar med, detta 

kräver att den möjligheten finns. På en myndighet som Regeringskansliet kräver detta 

resonemang att det finns variation bland i tjänstemännens ålder och akademiska bakgrund, 

samt att det finns möjlighet för de inblandade handläggarna att tillskansa sig kunskap i 

beredningarna.             

6) Hantering av överskaliga yttringar (Berkes, Colding & Folke, 2003) 

För att kunna bygga en adaptiv förmåga är en förutsättning att förstå sambandet mellan olika 

skalor, exempelvis att händelser på lokal nivå ger yttringar globalt. Mänskliga regler och 

beteendenormer är inbäddade i skalor som är beroende av institutionella strukturer som till 

exempel lagar (Alcamo J. et al, 2003). Ekosystem är beroende av andra skalor vilka inte alltid 

är kompatibla med de sociala utan insikt hur de interagerar.  Panarchymetaforen är ett sätt att 

förstå de temporala och spatiala dimensionerna i byggandet av adaptiv förmåga och resiliens i 

SES (Berkes Colding och Folke, 2003). Exempel där den sociala eller mänskiga 

anpassningsförmågan inte är samstämmig med förlorad resiliens är förmågan att maskera 

denna med socioekonomiska mekanismer; som att ge fiskare och bönder fördelaktiga lån 

under tider av resurskris (Berkes, Colding & Folke, 2003). På detta sätt ges resursnyttjarna 

möjligheten att fortsätta med sin verksamhet vilket leder till större ekologisk utarmning och 

till slut till en kollaps, incitament för att svara på den ekologiska feedbacken tas således bort. I 
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fallet med grönboken interagerar skalor på individnivå som informella strukturer och normer 

med en organisationsnivå, formella strukturer och riktlinjer. Den adaptiva kapaciteten är 

beroende av båda skalorna och hur de förhåller sig till varandra.            

7) Konflikthantering (Dietz, Ostrom och Stern, 2003) 

Konflikt definieras som något som existerar närhelst oförenliga aktiviteter pågår. Dessa kan 

pågå inom en och samma person, mellan människor eller mellan olika delar av ett 

samhällssystem. En aktivitet som är oförenlig med en annan blockerar, förhindrar, stör eller 

på något sätt gör den andra aktiviteten mindre sannolik eller effektiv (Ellmin, 1992). Dietz et 

al. skriver att konfliktlösningar om olika resurser kan i många fall vara ett lika starkt 

incitament för resursförvaltningsinstitutioner som resursen i sig (Dietz, Ostrom och Stern, 

2003). Institutioner består av individer med olika idéer och värderingar samt olika syn på 

världen, de konflikter som detta medför då de ska enas kring ett specifikt problem är om inte 

konflikten skenar iväg ett tillfälle för lärande och förändring. Det är således viktigt av den 

ansvarige för en process som beredningen av den maritima grönboken klarar av att delegera 

ansvar och att det finns tillräckliga resurser för att hantera ett ärende på ett tillfredställande 

sätt samt arbeta mot ett prestigelöst klimat för konflikthantering.  

8) Flexibilitet och öppenhet (Harrison, 2003, Brocks, Scheffer & Westley, 2000, Berkes, 

Colding & Folke, 2003)  

Att skapa en flexibilitet i problemlösningsfasen samt att balansera makt på mellan viktiga 

intressegrupper är aspekter i byggandet av adaptiv kapacitet som beskrivs som viktiga, dessa 

är relaterade till konflikter och konfliktlösning (Brocks, Scheffer & Westley, 2000, Berkes, 

Colding & Folke, 2003). Med detta menas formella institutioner som är flexibla tillåter ett 

större spektra av social experimentering och snabbare förändringstakt i institutioners 

beteende. Detta ökar den adaptiva kapaciteten och det potentiellt resilienta svaret på stress. 

Organisationer som är öppna mot sin omgivning och öppna för olika typer av kunskap och 

arbetssätt är mer adaptiva, öppenheten förbättrar även samarbetet och kontakten med andra 

organisationer (Harrison, 2003). En framgångsrik beredning bör därför inte vara främmande 

för alternativa arbetssätt och nya metoder. 

För att sammanfatta ovanstående stycke har åtta kärnaspekter i byggandet av adaptiv kapacitet 

har presenteras; Att acceptera förändring och hantering av kriser, alstrandet av mångfald och 

kombinera olika typer av kunskap för lärande, upprättande av socialt minne och överlappande 
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funktioner, hur konflikter hanteras samt öppenhet och flexibilitet. Vissa av dessa är kopplade 

till sammansättningen av individer i processen och andra till ledarskapet.  
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3.0 Metod  
Följande kapitel redogör de metodologiska val som gjorts. Tillvägagångssättet beskrivs 

liksom urval av undersökningsobjekt och intervjupersoner och avslutas med en metodologisk 

diskussion då eventuell metodkritik redogörs för. Uppsatsen är en beskrivande fallstudie, 

processen kring den maritima grönboken är ett fall av hur beredningar på Regeringskansliet 

går till.     

3.1 Metodologisk redogörelse 

Metoden har inneburit en kartläggning av de individer som varit inblandade i processen samt 

deras tilldelade uppgift och ansvarsområden för att få en uppfattning av vilka de centrala 

aktörerna har varit. Metoden är vald med syftet att granska processen utifrån den valda 

teoretiska plattformen, med process menas de inblandade tjänstemännens arbete. Genom att 

granska och kartlägga fallet med den maritima grönboken har sedan antaganden gjorts om hur 

adaptiva beredningsprocesserna inom regeringskansliet är och därmed även hur adaptiv 

organisationen är. Sedan har en intervju ägd rum då de utvalda tjänstemännen själva 

beskrivigt sitt deltagande och hur de har uppfattat detta utifrån ett antal fokusområden. Det 

har även gjorts en beskrivning av alla inblandade tjänstemäns ålder och akademiska bakgrund, 

denna kartläggning omfattar personer utan central possession. Detta resultat har sedan 

analyserats mot de uppsatta kriterierna som presenterats i teoridelen. Det har varit en 

granskning av främst primärkällor i studien. Den förempiriska studien har drag av en litteratur 

studie där sekundärkällor används, det vill säga litteratur om EU:s politiks system samt 

regeringskansliet.  

Valet att analysera fallet med den maritima grönboken har gjorts i samråd med representanter 

från miljödepartementet som utryckte en nyfikenhet i ärendet. Vinklen att studera denna 

process utifrån ett resiliensperspektiv har gjorts med motivering att det är ett intressant och 

outforskat område, de tidigare studier som gjorts är inriktade på förvaltandet av naturresurser 

och ekosystemtjänsthantering.  

Det empiriska resultatet presenteras som en narrativ2, dvs. att undersökningen presenters som 

en historia, eller författarens historia om fallet med den maritima grönboken. Detta val att 

presentera undersökningen på har gjorts för att det ska finnas en sammanhängande form i 

                                                            
2 Med narrativ menas en kognitiv process som organiserar mänskliga erfarenheter i meningsfulla temporala 
episoder som en historia mot vilken forskare eller granskare kan jämföra sina erfarenheter och vinna värdefulla 
teoretiska insikter (Brown & Rhodes, 2005).  
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kapitlet och för att ge en bild hur resultatet av det undersökta materialet kan sättas i en kontext 

som är lättillgänglig. Denna narrativ kan läsaren godta eller så kan läsaren förkasta den, på 

samma sätt kan en läsare godtar eller förkastar kvantitativ data, i slutändan gör betraktaren 

eller läsaren den bedömningen. Skillnaden mellan en kronologi eller en lista av händelser i 

daterad ordning och en narrativ består i att en narrativ är en kreativ beskrivning av världen så 

gömda mönster och hittills icke kartlagda strukturer kan förklaras (Brown & Rhodes, 2005). 

Denna historia som berättas bygger på dokumentgranskning, kartläggning och intervjudata, 

dessa data presenteras i den löpande texten.  
 

För att läsaren ska få en uppfattning om sammanhanget återfinns en genomgång om EU:s 

processer, de inblandade organisatoriska aktörerna som varit del av processen kring den 

maritima grönboken. Samt de dokument som ligger till grund för tjänstemännens arbete, 

resultatet av den svenska konsultationen och en sammanfattning av remissyttrandena. Detta 

stycke återfinns i empiridelen för att det är viktigt att förstå i vilket sammanhang 

undersökningen är genomförd i. 

Fallstudien är till stor del baserad på ett antal utvalda tjänstemäns upplevelser och tankar av 

processen, dessa har haft olika roller i processen men synonymt är att de har haft ett 

samordningsuppdrag för ett antal personer med olika kompetensbakgrund och erfarenhet av 

arbete på regeringskansliet. Fallstudien har varit en helhetsinriktad beskrivning och analys av 

processen med den maritima grönboken.  

Valet att basera undersökningen på intervjuer har gjorts utifrån inställningen att individerna 

och deras livsvärld är viktig för att kunna karaktärisera processen ur ett adaptivt perspektiv 

(Kvale, 1997). Dessutom har inte några liknande undersökningar påträffats då källäget 

inventerades, av den orsaken har ingen liknande data kunnat användas. För att svara på 

frågeställningarna behövdes data, de inblandade tjänstemännens egna upplevelser av 

processen. Andra metoder skulle kunna användas om regeringskansliet som organisation 

skulle granskas i sådant fall vore organisationsteori eller liknande vara lämpligt. Men då 

uppsatsen har skrivits ur en annan teoretisk vinkel, resiliens behövs erfarenheterna som de 

inblandade har från processen sättas in i ett detta perspektiv. Uppsatsen testar även 

resiliensteorins applicerbarhet på denna kontext därför har organisations teori medvetet 

lämnats utanför.   
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Inför varje intervjutillfälle informerades de utvalda tjänstemännen om uppsatsens syfte och 

vad intervju skulle kretsa kring, dessutom uttrycktes särskilt att intervjuresultatet skulle 

presenteras i avidentifierad form. Detta ansågs vara viktigt för att bygga en tillit mellan 

forskaren och forskningsobjektet, vilket beskrivs som en förutsättning för att kvalitativa 

intervjuer ska vara framgångsrika (Kvale, 199, Holme & Solvag, 1997). Det fanns en tendens 

till ovilja att ställa upp, därför gjordes ansträngningar för att intervjusituationen inte skulle 

verka hotfull, utifrån detta gjordes valet att inte spela in intervjuerna. 

För att intervjuerna skulle bli så fruktbara som möjligt inleddes varje intervjutillfälle med en 

introduktion till undersökningens syften och en genomgång av den teoretiska plattform som 

frågorna och intervjun utgått ifrån. En kort beskrivning av resiliens som begrepp samt 

byggandet av adaptiv kapacitet, detta för att de intervjuade ska få en känsla för i vilken 

kontext undersökningen genomförs i. Intervjuerna avslutades med en avslutande reflektion 

om hur de intervjuade upplevde intervjun och om det fanns något som var oklart. Inför varje 

intervju gjordes en invit till att genomföra intervjun på en annan plats en själva arbetsplatsen. 

De flesta intervjuerna ägde dock rum på tjänstemännens arbetsrum på deras egna initiativ med 

undantag från en som genomfördes under en lunch.   

Kartläggningen av ålder och akademisk bakgrund genomfördes via en förfrågan på e-post 

men då inte svaren lyste med sin frånvaro kontaktades de inblandade på plats eller via telefon. 

Dessa personer hade identifierats utifrån de maillistor som fanns i ärendet. Att de uppgifter 

om ålder och akademisk bakgrund som lämnats stämmer tas förgivet, bedömningen har gjorts 

att det inte finns någon reell anledning att de tillfrågade skulle lämna osanna uppgifter. Det 

har understrukits att resultatet presenteras i avidentifierad form. Av de tjänstemän som varit 

inblandade i processen men inte återfinns i undersökningen är två stycken. En var tjänstledig 

och den andra var inte anträffbar av andra anledningar.        

3.2 Val av intervjupersoner 

Valet Intervjupersoner gjordes utifrån centralitetsprincipen dvs. med centralt placerade källor 

(Esaiasson et al, 2007). De personer som valts har alla haft ett samordningsuppdrag och med 

ansvar för ett antal personers inblandning i processen, de övriga handläggarnas roll i 

processen har varit mer ringa. Men för att nyansera resultatet gjordes även en intervju med en 

tjänsteman med mer marginell roll i processen. Alla de intervjuade tjänstemännen har varit 

verksamma på olika enheter på Miljödepartementet utom Tjänsteman6 (Tj6) som varit 

verksam på Näringsdepartementet. Det kan förfalla vara en obalans i intervjuade relativt 
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departements tillhördhet, men utifrån Miljödepartementets inverkan på slutprodukten kan 

detta motiveras. Sex personer har intervjuats dessa utgör ca 36 % av det totala antalet 

tjänstemän verksamma i ärendet på de valda departementen. Intervjuerna genomfördes mellan 

perioden 25/9- 5/11 2007.  

3.3 Intervjufrågor  

Intervjufrågorna som brukats var baserade på ett antal teman som härrör från de kriterier för 

byggandet av adaptiv kapacitet som identifierats i teoriavsnittet. Frågorna återfinns i bilaga 1.  

Frågorna har formulerats med intentionen att de ska vara relativt öppna, ledande frågor har 

undvikits men det har samtidigt varit viktigt att respondenten hela tiden har befunnit sig inom 

de valda fokusområdena, detta har vid ett antal tillfällen under intervjun gjort det nödvändigt 

att förtydliga och tolka svaren i samråd med den intervjuade. Alternativet skulle vara att tolka 

svaren enskilt då detta gjordes i samråd men de intervjuade torde tolkningen vara närmare 

verkligheten. I vissa fall har uppföljande samtal gjorts med de intervjuade för att få vissa 

påståenden och tolkningar bekräftade. Denna problematik har hanterats genom att summera 

varje intervju och ge personerna en chans att invända mot någonting. Frågorna har utformats 

med de aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun som presenteras av Kvale som den 

kvantitativa forskningsintervjuns förståendeform (Kvale, 1997).  

3.4 Val av Litteratur 

Den litteratur som brukats i uppsatsen har i den empiriska delen bestått av Regeringskansliets 

egna publikationer, e-postkorrespondens som ägd rum i processen mellan de inblandade 

tjänstemännen, Regeringskansliets årsbok från 2006 samt Premfors och Sundström (2007). E-

postkorrespondensen har bestått av de gemensamma kontakterna i ärendet som alla 

inblandade tjänstemän tagit del av, det som brukats i studien gäller främst under sista delen av 

processen. Samtliga handläggare som den nationellt ansvarige identifierat som berörda har 

ingått och haft tillgång till denna korrespondens. Den korrespondens som brukats som källa i 

studien har ägd rum under perioden 25/6 – 29/6 2007, detta var i slutskedet av 

beredningsprocessen. Uppgifterna i årsboken och vad som skrivs om respektive departement 

har förutsatts tillförlitliga. Det finns ingen anledning att tro att dessa siffror är manipulerade, 

exakta antal anställda och dyl. varierar men det påverkar inte syftet med undersökningen. 

Permfors och Sundströms Regeringskansliet är en grundläggande introduktion till 

Regeringskansliet som ämne, boken är riktad till statsvetenskaplig grundkurs . Rune Premfors 

är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet (SU), Göran Sundström är fl. dr i 
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statsvetenskap också verksam på SU. Båda har gedigen erfarenhet av forskning av offentlig 

sektor. Det som presenteras i boken anses vara granskat och inga lösa påståenden. Också 

Tallberg har nyttjats för att ge en beskrivning av EU-processer denna bok används till 

universitetsstuderande för att ge en grundläggande förståelse av EU, det finns ingen anledning 

att misstro dessa uppgifter. Tallberg är docent i statsvetenskap och verksam på 

utrikespolitiska institutet och SU. Utöver detta har Sveriges svar av grönbokskonsultationen 

till kommissionen studerats samt remissyttrandena, både sammanställningen av dessa samt 

varje enskilt yttrande. Dessa källor är valda utifrån uppsatsens syfte. De har inte nyttjas för att 

tillgodose fakta utan det intressanta för undersökningen är hur de beskriver problem och 

svarar på konsultationsfrågorna. Till det teoretiska kapitlet har alla källor som brukats har 

varit flitigt använda inom fältet, de mest citerade är författare med central ställning inom 

resiliensforskningen, bland dessa återfinns; Walker, Holling, Carpenter, Folke, Berkes, 

Colding, Gunderson, Ostrom m.fl. För att få en nyanserad bild av begreppet har även 

teoretiker som har en annan syn på begreppet nyttjats av dessa är Harrison, Brooks, Adger, 

Staber, Sydow samt Essiasson et al. Det finns teorier och om institutioners beteenden inom 

främst sociologi och statsvetenskap men uppsatsen har en annan vinkel så därför har inte 

några sådana källor används. Dessutom har Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun 

används samt Holme och Solvags Forskningsmetodik, Merriams Fallstudien som 

forskningsmetod, Case Study Research av Yin och Metodpraktikan av Essiasson et al.  

3.5 Metodkritik    

3.5.1 Generaliserbarhet   

Då generalisering i statisks bemärkelse inte är målet för kvalitativa fallstudier som denna är 

det inte enligt Merriam nödvändigt eller ens legitimerat att göra det i kvalitativ forskning 

(Merriam, 1994). Undersökningen har således drag av ideografiska tolkningar. Merriam 

skriver om en typ av extern validitet eller generaliserbarhet utifrån den beträffade läsaren, det 

innebär att läsaren måste fråga sig vad det är i undersökningen som är tillämpligt på dennas 

situation eller vad som inte passar in. Undersökningen har drag av analytisk generalisering, 

dvs. att generaliserbarheten är genomförbar snarare på teoretiska påståenden än statistiska 

data (Yin, 1988).  Men utifrån fallstudien görs generella antaganden om Regeringskansliets 

beredningsprocesser, detta har bekräftats genom att fråga om processen med den maritima 

grönboken är signifikativ med beredningar som genomförs i allmänhet på myndigheten, och 

om inte hur den i så fall utmärker sig. De intervjuade har bekräftat att processen har varit 

typisk för hur beredningar vanligtvis går till. Flera gånger under intervjun talar de om problem 
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beträffande grönboksberedningen i generella termer, vilket indikerar på möjligheten att 

generalisering. Genom att studera fallet med den maritima grönboken är intensionen att brister 

och styrkor ska kartläggas utifrån de teoretiska förutsättningar som presenterats.   

3.5.2 Validitet 

Validiteten, eller hur väl undersökningsresultatet stämmer överrens med verkligheten och om 

resultatet fångar något som verkligen finns har att göra med hur resultatet är relaterat till 

frågeställningen. Validiteten bedöms utifrån författarens erfarenheter i stället för termer av 

verkligheten, fokus i undersökningen har legat på hur de intervjuades konstruktion av 

verkligheten ter sig, deras upplevelser är det som resultatet bygger på till stor del. 

Trovärdigheten i deras berättelser har bedömts som tillförlitliga. Den teoretiska 

utgångspunkten har presenterats för de intervjuade tjänstemännen så intervjun har satts in i en 

kontext specifik för undersökningen. De utgångspunkter som legat till grund för 

undersökningen, där ibland författarens bakgrund har uttryckts explicit i det inledande skedet 

av intervjusituationen. Dessa utgångspunkter har kretsat kring underliggande antaganden, den 

världsbild och de teoretiska perspektiv vilka undersökningen utgått ifrån. Detta beskriver 

Merriam som klargörande av skevheter, vilket är ett sätt att säkerhetsställa validiteten i 

resultatet (Merriam, 1994). Andra faktorer som kan påverka resultatets validitet är att varje 

enhet på Miljödepartementet präglas av en egen kultur och genomsyras av olika informella 

strukturer, under undersökningen blev detta tydligt. Det medför givetvis att alla de undersökta 

personerna har haft olika referensram och att de upplever situationen varierande, svaren de 

ger är utifrån deras egen situation. Detta har tagigts i beaktning i analysfasen. En annan aspekt 

att ha i åtanke är att formen för anställning inom Regeringskansliet ibland kan skifta, det är 

många som arbetar på vikariat, deras svar kan präglas av detta faktum. Bedömningen görs 

dock att de svar som de intervjuade gett är användbara men dessa bakomliggande faktorer bör 

läsaren vara medveten om. De intervjuade har alla med undantag från en haft någon slags 

nyckelroll i processen därför finns en aktsamhet att tolka svaren i vissa frågor för bokstavligt, 

då det finns en faktor av att försköna sin roll. Upplevelsen är dock att de intervjuade svarar 

uppriktigt och inte visar ängslan inför hierarkiska strukturer. 

3.5.3 Reliabilitet 

Undersökningens reliabilitet är beroende av de intervjuade tjänstemännens minne av sitt 

agerande och sina upplevelser av processen med den maritima grönboken. Men intervjuerna 

genomfördes några månader innan gemensamberedningen avslutades, detta är inom 

överskådlig tid. Detta är inte helt oproblematiskt då människors beteende inte ar statiskt utan 
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dynamiskt och föränderligt (Merriam, 1994). Detta grundar sig på att antagandet att det inte 

finns en enda verklighet som kommer att föranleda samma resultat om vi upprepar 

undersökningen, kvalitativ forskning strävar inte efter att isolera lagar för människors 

beteenden. Utan snarare försöker beskriva och förklara utifrån människors upplevelser, detta 

perspektiv finns även i denna undersökning (Merriam, 1994). Mätningarna i undersökningar 

har gemförts utifrån svaren från informanterna, har flera vittnat om samma företeelse har detta 

funnits med då resultaten analyserats, om ett svar utkristalliserats som exceptionellt relativt 

till de andra finns detta med då svaren analyserats.          
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4.0 Empirisk bakgrund 
I följande stycke ges en inblick i EU:s grönboksprocesser samt en genomgång av de 

organisatoriska aktörer i vilka den maritima grönboken har beretts. Detta för ge en förståelse 

för i vilket sammanhang undersökningen är genomförd.  

4.1. Grönboksprocesser 

Inom EU:s politiska struktur har kommissionen initiativrätt, detta betyder att kommissionen 

har ensamrätt till lagstiftningsförslag vilket ger kommissionen en möjlighet att forma 

utvecklingen av samarbetet på olika politikområden (Tallberg, 2004). Initiativrätten gör sig 

främst uttryck i förslag på förordningar och direktiv, men det finns även ett bredare element i 

denna initiativrätt vilken ger kommissionen möjlighet att lägga fram mer långsiktiga strategier 

och planer om hur politiken i ett visst område bör utvecklas (Tallberg, 2004) Dessa strategiska 

planer tar sig ofta formen av grönböcker, dessa är avsedda som ett diskussionsunderlag innan 

mer konkreta lagförslag presenteras, vitböcker. Vitböckerna innehåller en mängd officiella 

lagstiftningsförslag inom ett specifikt område (Tallberg, 2004). Förfarandet är att grönboken 

presenteras för de olika medlemstaterna som genomför en nationell konsultationsprocess, som 

ligger till grund för ett nationellt svar som presenteras för kommissionen. Kommissionen 

sammanställer sedan ländernas svar och utifrån det underlaget presenteras en vitbok. Vilken 

kan resultera i direktiv och förordningar, vilka implementeras i medlemsstaternas nationella 

lagstiftning. I fallet med den maritima grönboken lades den ut på remiss till olika nationella 

remissinstanser som yttrade sig, yttrandena sammanställs senare och låg till viss del till grund 

för Sveriges nationella svar som presenterades för kommissionen. Konsultationstiden för den 

maritima grönboken har varit ovanligt lång, över ett år. Detta möjliggjorde att ärendet kunde 

läggas ut på remiss. Mer brukligt är att konsultationen sträcker sig över ett par månader, då 

finns ingen tid för något remissförfarande (Tj6: 29/10-2007).       

4.2 Regeringskansliet 

Regeringen styr Sverige med hjälp av sitt kansli, Regeringskansliet (RK), som består av 

Statsrådsberedningen, Förvaltningsavdelningen och tolv departement. Medarbetarna består av 

politiskt anställda och politiskt obundna tjänstemän, det arbetar ca 4500 på RK. 

Regeringskansliet är regeringens stab och leds av statsministern, statsministern är således chef 

för både regeringen och Regeringskansliet (Lööf, 2006).  Departementscheferna besitter även 

de dubbla roller både som statsråd och chefer för respektive departement.       
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Beredningen av ärenden sker inom departementen genom samråd mellan politiskledning och 

tjänstemän och mellan tjänstemän, på detta viset har även beredningen av ärendet angående 

den maritima grönboken sett ut. Regeringskansliet beskrivs som en organisation där 

arbetsprocesserna i hög grad styrs av krav utifrån vilket medför att politiker och tjänstemän 

ständigt tvingas reagera på oförutsedda händelser (Premfors & Sundström, 2007). Detta 

försvårar verksamheten, tjänstemän vittnar om att det saknas tid för eftertanke och reflektion, 

de berättar ytterligare att det är svårt att få tid att förankra frågor hos den politiska ledningen 

och hos myndigheterna, inte minst i EU-frågor (Premfors & Sundström, 2007).  

I den maritima grönboksprocessen är Miljö- och Näringsdepartementen de centrala 

organisatoriska aktörerna. Till en början gavs Jordbruksdepartementet ansvaret för den 

maritima grönboken med motiveringen att fiskefrågor hanteras där. Men då insikten om att 

fiskefrågorna hade marginellt utrymme och att sjöfartsfrågor var Näringsdepartementets 

ansvar blev Näringsdepartementet ansvarigt departement för beredningen av ärendet. 

Kopplingen till Miljödepartementet är naturlig genom den grönbokens miljörelevans. Detta är 

anledningarna till att dessa två departement varit de viktigaste i kontexten kring den maritima 

grönboken. 
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Figur 2 Regeringskansliets grundorganisation och ansvarsområden (Premfors & Sundström, 

2007)   

4.2.1 Miljödepartementet (MD) 

Inom MD arbetar ca 170 personer fördelade på nio enheter samt departementsledningen, det 

löpande arbetet sker inom MD:s enheter. Det arbetet som utförs består av att analysera 

information, presentera underlag för propositioner, riksdagsfrågor och interpellationssvar, 

samt att förbereda ärenden innan regeringen fattar beslut. Dessutom ingår att representera och 

företräda Sverige i internationella sammanhang och att sköta kontakten med de myndigheter 

knutna till departementet (MD A, 2007).  

MD ansvarsområden är: Klimatpolitik, vatten och hav, naturvård och biologisk mångfald, 

hållbar utveckling, miljökvalitetsmålen, hållbar samhällsplanering, internationellt 

miljösamarbete, kemikalier, kärnsäkerhet och strålskydd, miljölagstiftning, miljöteknik och 

forskning och återvinning och avfall. 

Arbetet på MD styrs av en lagstadgad arbetsordning med stöd från 31 och 32 §§ förordningen 

(1996:1515). Arbetsordningen är följande, chef för departementet är miljöministern, 
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organisationen styrs av cheftjänstemän, dessa är statsekreterare, expeditionschef och rättschef. 

Inom departementet finns även en miljöambassadör som rapporterar till statsrådet och till 

Utrikesdepartementet. Arbetsområden delas in i sakområden som behandlas på 

departementets olika enheter, varje enhet har en enhetschef och eventuellt en huvudman som 

ansvarar för arbetet på enheten. Enhetscheferna ska leda och fördela arbetet för att förvekliga 

målen i departementets verksamhetsplan. Marknadsekonomins institutioner, ekonomiska 

styrmedel, forskning och ny teknik beskrivs som de centrala verktygen i departementets 

arbete mot en hållbar utveckling. MD skriver att de arbetar för att säkra en hållbar utveckling, 

detta definieras såsom i departementens faktablad:  

”Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och 
barnbarn.” (MD A, 2007) 

 

 

Figur 3 Miljödepartementets organisation (MD B, 2007) 
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4.2.2 Näringsdepartementet (ND) 

Inom ND arbetar 300 personer varav majoriteten är tjänstemän, ND har sju sakenheter och sju 

sekretariat vilka ansvarar för företagande, regionaltillväxt, behovsmotiverad forskning, 

kommunikationer/IT, infrastruktur, energi, statligt ägande, konkurrenskraft, och 

välfungerande marknader. ND beskriver sitt arbete i termer av tre hörnstenar vilka är 

• Fler jobb genom fler och växande företag 

• Utvecklingskraft i alla delar av Sverige 

• Förena miljö och företagsamhet 

Under hörnstenen angående miljön beskrivs målet att Sverige ska leda utvecklingen mot 

hållbara energi- och transportlösningar och att miljöpolitik sak vara en hävstång för global 

konkurrenskraft (ND, 2007). Inom departementet så är transsportpolitiken den mest 

prioriterade, ca 70 % av budjeten är anslag till trafikpolitiken (ND, 2007)                                               

Enheter 

 

 
   

Figur 4 ND:s organisation (ND, 2007) 
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Arbetet på ND styrs även den av en arbetsordning i samma förordning, vilken liknar den för 

MD. ND beskriver sin organisation lite annorlunda än MD, den beskrivs i termer av en 

politisk och en tjänstemannasektion, enheterna beskrivs inte på samma sätt som i fallet med 

MD men befinner sig på en annan hierarkisk nivå än den politiska delen. Detta betyder inte att 

enheterna är mer fristående utan har sin förklaring i att departementens faktablad är författade 

av olika personer (Dufva, enhetschef på Miljödepartementet 20/11 2007).     

4.3 Remissinstanserna 

Remissinstanser som yttrat sig för konsultation är 11 länsstyrelser, samtliga län har 

kustangränsning, samt ett antal kommuner med kustanknytning. Svaren från kommuner och 

länsstyrelser har varit varierande i både kvalitet och kvantitet, vissa svar är mycket 

redogörande och andra bara på ett par rader. Dessutom har diverse statliga verk även deltagit 

som exempelvis Nutek, Vägverket, Sjöfartsverket, Naturvårdverket och Fiskeriverket. Ett 

antal branschorganisationer och fackförbund återfinns också. Samt ett antal myndigheter. 

4.4 Remissvaren 

En sammanställning av samtliga remmissyttranden har gjorts av Sjöfartsverket och följande 

generella slutsatser kan göras utifrån denna: Samtliga remissinstanser ställde sig mycket 

positiva till kommissionens initiativ att skapa en gemensam havspolitik där sociala, 

ekonomiska och miljömässiga mål integreras. Trots att många menat att det läggs för stor vikt 

på konkurrens och tillväxt vilket inte balanserar upp behovet av ett miljömässigt erkännande. 

De allra flesta remissinstanser anser det viktigt att den framtida havspolitiken utvecklar 

arbetsätt där beslut och insatser sker utifrån ett helhets och hållbarhets perspektiv. 

Ekosystembaserad förvaltning och försiktighetsprincipen har ansets vara absolut nödvändiga 

(Sjöfartsverket, 2007). Flertalet remissinstanser menar dock att grönboken inte innehåller 

tydliga prioriteringar vad de övergripande målen som presenteras, flera saknar också en tydlig 

definition på begreppet ekosystem. Många svar betonar också att kopplingen mellan en 

fortsatt stark utveckling av marin verksamhet helt och hållet beror på friska och fungerande 

ekosystem. De flesta remissinstanserna anser även att havspolitiken måste utveckla arbetsätt 

där beslut och insatser sker utifrån ett helhets- och hållbarhetsperspektiv, ekosystembaserad 

förvaltning och försiktighetsprincipen. Länsstyrelsen i Stockholm och Hallands län 

förespråkar att det existerande begreppet maximum sustainable yield (MSY) bör ersättas mot 

Optimal sustainable yield. MSY är ett mycket kritiserat förvaltningsredskap inte minst från 

resiliensforskningen. Att fisket tar så liten plats i grönboken är något som flertalet yttranden 

vidhåller som en svaghet i dokumentet vilket påverkar trovärdigheten.  
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Förvaltning av havsresurser och kustzoner måste enligt många remissinstanser, då främst 

länsstyrelser vara ekosystembaserad och kopplingen mellan påverkan från mänsklig aktivitet 

och ekosystemens status måste erkännas (Sjöfartsverket, 2007). 
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5.0 Empiri 

5.1.0  Processen med den maritima grönboken 

Under följande kapitel beskrivs beredningsprocessen av den maritima grönboken utifrån de 

material som inhämtas under tiden på MD och RK. Kapitlet innefattar de empiriska data som 

synliggjorts under studiens på myndigheten, dessa domineras av intervjudata men 

kompletteras även med annan beskrivande data. Empirin presenteras utifrån mönster eller 

strömmingar som kunnat skönjas under utredningen.  

Den generella arbetsgången i ärendet har varit att tjänstemännens uppdrag och roll i ärendet 

har utsetts via enhetscheferna vilka ansett att de utvalda tjänstemännen har varit mest lämpade 

för sina uppdrag. De undersökta tjänstemännen har haft ett samordningsansvar och har sedan 

skickat ut grönboken och förfrågningar till övriga handläggare på enheten eller övriga RK, de 

eventuella svaren har sedan används till att svara på frågorna i grönboken. Svaren har sedan 

redigerats till ett yttrande som efter att det gjorts tillgängligt för kommentarer skickats vidare 

till ett sammanställande. Vilket i sin tur skickats ut till alla inblandade för kommentarer 

kommentarerna och förändringsförslagen togs i beaktning i en sista redigering, vilken 

resulterade i Sveriges officiella svar på konsultationen angående den maritima grönboken. Ett 

gemensamberednings förfarande kort sagt.     

5.1.1 Tjänstemännens ålder och akademiska bakgrund 

Samliga av de undersökta tjänstemännen har eftergymnasial utbildning, majoriteten har sin 

bakgrund i humaniora då främst statsvetenskap och ekonomi. Detta är relativt lika RK i stort 

där 96 % av handläggarna har eftergymnasial examen. Fördelningen bland tjänstemännen 

verksamma på MD är inte kompatibel med RK i stort, mer än hälften av de inblandade 

handläggarna på departementet har naturvetenskaplig utbildning. Endast en person på ND har 

studerat naturkunskap, dessa studier har dock inte mynnat ut i någon examen. En handläggare 

har teknisk utbildning den opererar på ND. Detta stämmer inte överrens relativt RK som 

helhet, hela 39 % av tjänstemännen inblandade i grönboksprocessen har naturvetenskaplig 

bakgrund, jämförbart med RK i stort där bara 4 % av handläggarna har sådan bakgrund. Den 

höga andelen med naturvetenskaplig utbildning är det som är mest utmärkande relativt RK 

som helhet (Premfors & Sundström, 2007). 
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Akademisk 

bakgrund 

MD ND Totalt 

Statsvetare 2     2    4 

Jurist 2     2 

Ekonom      3    3 

Arkitekt 1     1 

Naturvetenskap  6     1    7 

Ingenjör      1    1 

 11 7 18 

Källa: Undersökning 

Tabell 1 Akademisk bakgrund 

Nivån på utbildningen är skiftande, de flesta har studerat mer än fyra år, Filosofie magister 

eller juris kandidatexamen, tre personer har även forskarexamen, alla tre i naturvetenskap och 

alla verksamma på MD. Generellt är utbildningsnivån högre på MD relativt ND, en 

tjänsteman på ND saknar formell examen, en person på MD har dubbla examen. Av de 

intervjuade tjänstemännen har Tj1, Tj2, och Tj5 naturvetenskapig bakgrund, Tj4 och Tj3 har 

juridisk bakgrund och Tj6 har ekonomisk bakgrund. Nivån skiftar från Filosofie doktor, Tj1 

till Filosofie kandidat, Tj6. Övriga är jur.kand. eller fil.mag. Utbildningsnivån bland de 

inblandade i den maritima grönboksprocessen är lite högre relativt RK som helhet, andelen 

disputerade tjänstemän är något högre för denna process, ca 16 % än genomsnittet på RK, 12 

% (Premfors & Sundström, 2007). 

   
 

Källa: Undersökningen 

Tabell 2 Examen 

Snittåldern bland de tjänstemän som varit inblandade i processen kring den maritima 

grönboken är 42 år, relativt till RK i stort som har en snittålder på 44 år (Premfors & 

Examen MD ND Totalt 

Kand. 2    2 4 

Mag. 6 3 9 

Jur.kand. 2  2 

Dr. 3  3 

Ingen formell examen  1 1 

 10 6 19 
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Sundström, 2007). Den yngsta är som arbetat med processen är 29 år och den äldsta 63 år. 

Bland intervjuade är det generellt lite äldre snittåldern är bland dessa 44 år. Bland de 

inblandade från ND var medelåldern 41 år och på MD 47 år.  

 

Födelse decennium MD ND Totalt 

1940 3 1 4 

1950 3  3 

1960 3 2 5 

1970 2 3 5 

 11 6 17 
Källa: Undersökningen 

Tabell 3 Ålder 

5.1.2 En strävan efter ett gemensamt och holistiskt svar 

Processen med den maritima grönboken har präglats av en strävan mot ett gemensamt och 

gränsöversträckande svar på konsultationsprocessen. Det har varit en genomgående aspekt i 

arbetet bland de undersökta att skicka ut det som skrivits i ärendet för kommentarer och 

synpunkter innan det lämnats vidare. Det har upplevts som svårt att få ordentlig input från 

andra men strävan och efterfrågan på svar har funnits hela tiden (E-postkorrespondens, 2007). 

Fallet med den maritima grönboken har beretts gemensamt då ärendet har varit av 

interdepartemental karaktär, vilket förutsätter en gemensamberedning (Premfors & Sundfors, 

2007). Denna arbetsform med gemensamberedningar ska säkra att hela RK är överrens och 

står bakom Sveriges svar. Detta menar Tj6 är en väldig styrka i internationella sammanhang 

generellt, att ett svenskt förslag har i och med gemensamberedningen hela regeringen bakom 

sig, det är en styrka i förhandlingssammanhang (Tj6, 5/11 -2007). Användningen av 

remissvaren i beredningen har bidragigt till att en holistisk ansats i arbetet. ”När svaret 

sammanställdes användes remissyttrandena flitigt”( Tj5, 11/10 -2007) . Även Tj3 vittnar om 

att hon brukat svaren från remissinstanserna.   

Handläggarna som intervjuats med samordningsansvar har alla i det första skedet av 

processen identifierat vilka kompetenser som behövts för att svara på beställningen utifrån de 

aktiviteter och frågor som enheten arbetat med relaterade till grönbokens innehåll. Tj2 menar 

att om denna kompetens skulle saknats hos kollegorna skulle expertmyndigeter kontaktats.  

” …en bedömning av vilka kollegor som skulle konsulteras för att få ett uttömmande svar 
gjordes initialt.” 
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”Ett antal handläggare med uppgifter som relateras till de frågor som kom har konsulterats, 
dels via e-post och via samtal. Detta hjälpte att få en bild av ärendet.” (Tj2, 2/10- 2007) 

Tj1 är dock ett undantag, bedömningen gjordes från dennes sida att frågorna som berörde 

enheten kunde besvaras enskilt, med undantag från en kort verbal konsultation med en 

kollega. Detta gjordes inte med hänsyn för processens bästa eller med hänsyn till 

överbelastade kollegor utan med en altruistisk hållning fann Tj1 att det gynnade dennes 

ställnig inför enhetschefen. Det är bara Tj1 som ger uttryck för denna inställning, vilket inte 

stämmer överrens med gängse arbetsform, men Tj1 är disputerad och hade därmed generellt 

mer kunskap än de övriga samordnarna.  

”Jag har gjort bedömningen att detta klarar av jag själv, jag har bara fått lite input från en 
kollega vid ett tillfälle… samtalet varade ett par minuter” (Tj1, 25/9- 2007) 

”Att ta på sig ensamt ansvar för en sådan process medför att kollegerna kan jobba på med 
sitt och en sådan altruistisk inställning ser bra ut hos chefen.” (Tj1) 

Arbetsformen med gemensamberedning av ärendet har varit väl förankrad i hur beredningen 

har genomförts, de flesta av de intervjuade hävdar att det är fungerande och nödvändigt 

arbetsätt. Det är dock inte helt okomplicerat då det medfört att stor del av tiden har brukats för 

att få användbara svar. Arbetets gång är nödvändigt för att rättsäkerheten ska garanteras 

menar Tj5 (Tj5, 11/10 -2007).  

5.1.3 Resursbrist och prioriteringar 

Brist på tid som något som genomsyrat hela arbetet med den maritima grönboken och även 

det arbete som utförs generellt på RK. Tidsbristen har tvingat fram prioriteringar, vilka 

medfört att beredningen av den maritima grönboken blivigt lidande kvalitetsmässigt.  

”Arbetet på RK är som en jakt på tid, det är en jakt att tjäna tid, vi tjänstemän är pressade 
och det görs hela tiden prioriteringar för att vinna tid, så har det även varit med fallet med 
den maritima grönboken” (Tj1) 

Då arbetsgången i detta ärende inte har skilt sig nämndvärt från andra beredningar, har detta 

ärende styrts av de prioriteringar som handläggarna gjort främst utifrån tiden de haft till sitt 

förfogande och hur viktigt de ansett ärendet vara. Tendensen är dock att ärendet i fråga har 

varit lågt prioriterat av samtliga inblandade med undantag från en, Tj3. Det kan förklaras med 

dels att ärenden som rör EU-frågor generellt är lågt prioriterande, dels för bristen på tid att 

sätta sig in i ärenden samt beroende på vagheten i dokumentet, grönböcker anses generellt 

vara vaga och svårgripbara (Premfors & Sundström, 2007, Tj1,Tj2,Tj5). Tj2 menar att 

grönboksdokumentets vaghet gjorde det möjligt att formulera svar relativt snabbt genom att 

arbeta med förhållandevis allmänna formuleringar, vilket gjorde att ärendet prioriterades en 
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aning. Tj1 som varit verksam på myndigheten många år beskriver sitt arbete som väldigt 

konkret, ju mer konkreta förslag ärenden innehåller desto mer dessa enligt Tj1. Då detta 

föreslag inte innehöll så många konkreta åtgärdsförslag blev prioriteringen således låg. Dessa 

prioriteringar har även styrts av en personlig och subjektiv aspekt, handläggarnas personliga 

intressen i ärendet ligger i vissa fall till grund för hur mycket tid som lagts ned i frågan.  

”Man blir tvungen att välja och göra avvägningar hela tiden, dessa är subjektiva men det 
finns ärenden som är viktigare än andra.” (Tj2) 

 Tj3 har prioriterat ärendet mer än andra, vilket har gett utdelning i form av underlag till 

Sveriges nationella svar. Tj4 som agerat på beställning åt Tj3: 

”Jag är förvånad hur mycket som jag skrev som kom med i det slutgiltiga dokumentet, jag 
skrev mest ihop någonting, det visar lite hur andra har prioriterat grönboken” (Tj4, 
10/10- 2007) 

Tjänstemännens prioriteringar i ärendet har speglat det intresse som enhetscheferna och 

huvudmännen har haft i den maritima grönboken. Intresset från den politiska ledningen i 

frågan varit obefintlig, detta har bidragigt till hur enhetscheferna presenterat och engagerat sig 

i ärendet vilket också förklarar hur tjänstemännen gjort sina prioriteringar. ”Intresset från den 

politiska ledningen i frågan upplever jag som noll, stödet har därför också varit noll” (Tj6). 

Detta är något som fler upplever, skulle intresset för den maritima grönboken varit större hos 

den politiska ledningen skulle även enhetscheferna prioritera ärendet och varit betydligt mer 

pådrivande och engagerade i processen (Tj6 & Tj5). Tendensen är klar, en aspekt som 

utkristalliserat sig i upplevelsen av ärendet, som alla undersökta vittnat om är den ständiga 

bristen på resurser och tid. Överbelastningen i arbetssättet med korta deadlines har lett till att 

handläggarna tvingats prioritera sitt arbete i grönboksprocessen utifrån simultant pågående 

ärenden och eget intresse i frågan. Fallet med den maritima grönboken har varit lågt 

prioriterat. Bristen på tid som de inblandade tjänstemännen upplever beskrivs som en källa till 

krissituationer, att inte tidsfrister respekterats. Bristen på tid har varit en återkommande källa 

till irritation och konflikter och det har försvårat hanteringen av kriser och överraskningar. De 

upplever även att tidsbristen har omöjliggjort tid för eftertanke och reflektion och att placera 

frågan i ett större perspektiv. 

”det finns en risk att man stirrar sig blind på att de specifika frågorna och missar att sätta in 
de i ett större sammanhang, tillexempel om de svar man ger kommer vara någon nytta för 
kommissionen eller om man svara för att man måste.” (Tj2) 
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5.1.4 Obenägenhet att svara på konsultationsförfrågningar 

Ett genomgående problem i processen har varit bristen på underlag och svar på de 

förfrågningar som ställts till andra handläggare främst på respektive enhet. Svaren har varit ett 

centralt element då ärendet har beretts. Detta har samtliga handläggarna vittnat om, de har 

upplevt detta som ett stort problem i processen med den maritima grönboken specifikt och 

generellt i allt beredningsarbete. ”Det har varit svårt att få bidrag från andra handläggare, och 

de som inkommit har inte alltid varit i tid, men det är som det brukar.” (Tj5). Många av de 

intervjuade upplever sig själva som generalister och menar att det är helt avgörande för 

beredningen att få användbara svar.  

”Jag är samordnare framförallt. Jag kan inte svara på dessa frågor själv för att kunna 
genomföra en sådan process är jag beroende av svar och input av andra handläggare…” 
(Tj6) 

”Vi är framförallt generalister som arbetar som samordnare, vi måste ha bra svar för att 
kunna levelera…” (Tj3) 

 Responsen från ledningen har även den inte varit tillfredställande, Tj6 upplever att då frågan 

togs upp på ledningsmöten var det svårt att få feedback och respons Tj6 fick intrycket av 

dessa möten var ett slöseri med tid . Svårigheten att få svar beskrivs som en aspekt som de 

inblandade i många fall räknat med och har utarbetat strategier för att klara av.  

”Jag ser alltid till att planera in en tidbuffert mellan den deadline som jag delgivits och den 
som hon själv sätter ut till mina kollegor, detta är en nödvändig åtgärd för att arbetet ska 
kunna utföras.” (Tj3) 

Detta fenomen har av vissa upplevts som en överraskande händelse, på vilken de tvingats 

reagera på, i den mån det funnits tidmässigt utrymme. Tj6 vitnar om att den tidsmässiga 

pressen inte gjort det möjligt att använda de strategier som normalt brukas för att få svar i tid. 

Responsen på oförmågan att leverera dugliga svar i tid har hos de flesta tagigt sig uttryck som 

tjat, vilket i sin tur varit en källa till konflikter och irritation. 

”Det är ofta så att andra handläggare inte svarar på förfrågningar så fort som man skulle 
vilja, så det finns en konflikt i det alla har sitt som de är upptagna med. Då blir man 
tvungen att gå runt och påminna dem om att svara, det blir en irritation men det är som det 
är.”(Tj2) 

Tj5 tror inte att det skulle göra någon större skillnad om det var fler inblandade i den maritima 

grönboksprocessen. TJ5 menar att de som arbetat med ärendet ändå skulle vänta in i det sista 

med att leverera konsultationssvaren. Samtidigt menar Tj6 att det i allra högsta grad är en 

resursfråga. ”Det skulle nog inte göra någon skillnad om det tillsats mer resurser, det sitter i väggarna” (Tj5).
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”Möjligheten att få användbara svar är i allra högsta grad en resursfråga, det behövs fler 
handläggare utan tvivel.” (Tj6) 

De svar och strategier som de inblandade brukat på oförmågan att ge svar på 

konsultationsförfrågningar är informella metoder. De formella strukturer och riktlinjer om 

gemensamberedning har inte varit tillräckliga i detta fall, de inblandade tjänstemännen 

tvingats till egna åtgärder, vilket har resulterat i att värdefull tid tagits från de 

samordningsansvariga. De formella reglerna som ska ha reagerat på detta fenomen har som 

sagt varit otillräckliga, arbetet har dock inte upphört för det. Tjänstemännen har tvingats till 

ett flexibelt beteende utifrån informella regler och normer. Oförutsägbara händelser som dessa 

har aktiverat olika handlingsrepertoarer, detta förfarande beskrivs även av Premfors och 

Sundstöm (2007). 

 5.1.5 Tjänstemännens relativa isolering i processen 

Samtliga undersökta tjänstemän med undantag från Tj2 upplevde sin arbetssituation som 

ensamt ansvarig för sin del i processen. Vilket flera upplevde som sårbart för processen som 

helhet. 

”Jag har varit ensamt ansvarig för processen på enheten, vilket är dåligt, det har inte funnits 
något andrahandsansvar… jag vet inte hur många gånger jag påpekat nödvändigheten av ett 
formellt andra handsansvar för ledningen” (Tj3) 

”Jag har varit väldigt ensam i ansvaret för processen, det har gjort processen väldigt sårbar, 
dels genom mina egna tillkortakommanden och genom bristen på andrahandsansvar.” 
(Tj6) 

Det har saknats en formell struktur med överlappande funktioner och andrahandsansvar i 

grönboksprocessen, men det har funnits informella strukturer som på något sätt kunnat väga 

upp till sådana funktioner. De ansvariga har hållit medarbetare underättade om sina via 

informella samtal om arbetsuppgifter kollegor har agerat bollplank för att få feedback på 

beslut som fattats i ärendet. Tj2 beskriver detta som ett inarbetat sätt att bedriva verksamheten 

vilket skiljer sig från hur de andra intervjuades upplevelser i frågan.   

”…det finns alltid en handläggare som har andrahandsansvar och håller sig lite uppdaterad 
om vad som händer… det ska alltid finnas andrahandsansvar, där en annan handläggare kan 
ta över i händelse av att inte jag kan vara med.” (Tj2) 

Arbetet som tjänstemännen utfört har varit isolerat, den stora användningen av e-post i 

gemensamberedningen av ärendet är en förklaring till detta. Flertalet intervjuade har vittnat 

om samma sak, det finns rutiner om hur tjänstemännen ska hantera sin inkorg men då dessa 

sällan följs skapas en osäkerhet om skickade förfrågningar verkligen kommit fram.  
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”Man ligger ständigt efter i att kolla sina mail, jag ligger fortfarande på en månad efter 
sedan jag kom tillbaks från föräldraledigheten.” (Tj5) 

”…dessa mail är ett ständigt problem, de skapar mer oreda och slösar bort tid. Om rutinerna 
skulle följas vore det en annan sak, men då man inte kan lita på det måste man ändå jaga 
rätt på personerna för att kolla om de fått beställningar och dyl.” (Tj3) 

Situationen har även medfört att då mycket kommunikation sker via e-post urholkas 

lärandestrukturer då möten mellan handläggare varit få. Det höga användandet av e-post i 

ärendet har lett till en alienation bland handläggarna vilket har upplevts som ett problem. Mer 

möten och direktkontakt mellan tjänstemännen skulle bidragigt till en bättre beredning av 

ärendet. Detta bekräftas av Tj3 som menar att formen för kommunikation i e-post är väldigt 

avskalad och onyanserad. TJ4 menar som Tj3 att den frekventa e-postkommunikationen är ett 

problem, ”e-post användningen är ett problem, det alienerar tjänstemännen, mer möten skulle 

bidra till bättre beredningar” (Tj4). Detta fenomen alienerar handläggarna från varandra vilket 

kan skapa ett revirtänkande, mer möten skulle bidra till bättre beredningar anser TJ4.  

”Lärandestrukturer urholkas definitivt i denna form av kommunikation, det blir mer 
avskalat vilket ofta stärker revirtänkande hos medarbetarna, som kan försvåra 
beredningsprocesserna.” (Tj3, 5/11 2007)  

Då listor med mailkontakter efterfrågades i undersökningen var dessa ofta inaktuella och 

personerna på listan hade ofta liten eller ingen inblandning i ärendet, vilket vittnar om att då 

dessa listor över handläggare författas finns ett moment av stress vilket kan bidra till att inte 

alla nödvändiga kompetenser nås. Det är även tydligt att listorna inte följs upp eller 

uppdateras i tillräcklig hög omfattning (Tj6). 

5.1.6 Den nödtvungna flexibiliteten 

Nödvändigheten av att hela tiden hålla sig uppdaterad om ärendet och andra beställningar och 

beredningar har medfört att i grönboksprocessen har flexibilitet varit något som samtliga 

undersökta tjänstemän beskrivigt som en absolut förutsättning för arbetet. Att upprätthålla en 

flexibilitet i hanteringen av ärendet samt i de problemlösningar som de inblandade ställdes 

inför har varit en central del i arbetet. RK uppfattas som en organisation med bristande 

flexibilitet, en majoritet av de intervjuade menar att myndighetens stela riktlinjer och 

strukturer tvingar fram flexibla tjänstemän. Tj2 beskriver RK som en trög organisation som 

förutsätter ett arbetsätt som i viss mån är stelt. Det har under ärendets gång saknats formella 

riktlinjer om andrahandsansvar vilket upplevts som ickeflexibelt. Det har funnits en stomme 

med riktlinjer om beredningsordning, denna stomme begränsar utrymmet för alternativa 

metoder. Detta har varit en källa till konflikt mellan form och innehåll.  
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”det har ibland kan varit viktigare att ge svar utan riktig botten eller förankring för att hålla 

tiden…Du är tvungen att vara flexibel, eftersom det hela tiden kan komma snabba 

beredningsärenden som du måste reagera på.”(Tj2) 

”…flexibiliteten har krävds för att du hela tiden fick hålla dig uppdaterad om förfrågningar 
eller beställningar från de ansvariga…” (Tj5) 

Flexibiliteten har varit nödvändig ut följande perspektiv enligt Tj3: 

”Formen att arbeta i på RK är stel och något som tjänstemännen måste lära sig, det finns 
formellt beskrivet hur ärenden ska behandlas, men det existerar många informella strukturer 
som är nödvändiga att bemästra om man ska kunna arbeta på RK, det är en balansgång.” 
(Tj3) 

Det har funnits en benägenhet att svara på frågorna i den form de ställs utan att reflektera över 

om de kommer vara till nytta eller inte.”Formen har varit viktigare än innehållet i fallet med 

grönboken, helt klart” (Tj4). Konflikten mellan innehåll och form har även tagigt sig uttryck i 

en slentrianmässighet i hur vissa handläggare har svarat på frågorna i grönboken. Detta har 

medfört en tendens att bruka skrivet material från tidigare gemensamberedningar, detta har 

bidragit till att svaren haft en tendens till att bli allmänna och lite oprecisa. På detta sätt kunde 

grönboken klaras av snabbt, en flexibel lösning som medfört att svaret inte varit föremål för 

tillräcklig reflektion Tj3: 

”Det har funnits en tendens att klippa och klistra ur tidigare PM, men det är inte bara dåligt 
dessa ståndpunkter är fasttagna och gäller och har en förankring i RK.” (Tj3) 

Tj1 beskriver denna motsättning mellan form och innehåll med att dela upp tjänstemännen i 

två kategorier generellt.  

”En kategori svarar på förfrågningarna på snabbast och enklast, för att sedan pricka av det 
och gå vidare till nästa ärende, den andra följer med ärendet och ser till att det arbete som 
läggs ner genererar någon form av förändring, för denna kategori är innehållet viktigare än 
formen.” (Tj1) 

”Det är en fast struktur man ska arbete i vilket gör att ofta fokuserar man på att lösa 
uppgiften istället för att sätta sig in i frågan på allvar.” (Tj2) 

Ärendet har således krävt flexibla metoder och förmågan att snabbt lägga vissa frågor åt sidan 

för att sätta sig in i nya situationer.  

”arbetet försvårades av detta, det pågick andra ärenden parallellt med detta vilket gjorde att jag många gånger 
var tvungen att lägga grönboksprocessen åt sidan.” (Tj6) 

Det har främst varit tidbristen som gjort detta till en nödvändighet, de formella strukturer om 

hur beredningar ska behandlas har inte varit tillräckliga. Tjänstemännen har enskilt varit 
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tvungna att ha kännedom om och bemästra de informella regler och normer som genomsyrar 

myndigheten för att klara av beredningen, som tillexempel att inte belasta kollegor i onödan. 

Samtliga av de intervjuade med samordningsansvar menar att de har haft full frihet i att lägga 

upp sitt arbete, och hur de valt att hantera ärendet. Detta visar på att RK har en relativt platt 

organisation vilket ger tjänstemännen relativt mycket frihet. Detta påstående stöds av TJ6 som 

menar att detta leder till en öppenhet mot alternativa arbetsätt. Tj6 menar det finns pengar att 

ansöka om för att ordna seminarier och dyl. men bristen på tid omöjliggör sådana metoder 

(Tj6).         

5.1.6 Lärande och kunskap 

Beredningsprocessen har inte lämnat några djupare avtryck i form av nytt lärande hos de 

inblandade.  De har inte reflekterat kring vad de lärt sig utan de har varit fokuserade på att 

lösa uppgiften. Det mesta lärandet har kretsat kring de brister som uppmärksammats i 

beredningen. Tj2 preciserade inte vad lärandet är men menar att något har han lärt sig. 

Lärandet har främst ägt rum i samtalet med kollegor, det händer även att uppgifter måste 

kollas upp då kontaktas myndigheter eller så söker handläggaren upp informationen själv. 

Menar Tj2. Detta är mer generellt, specifikt för grönboksprocessen beskriver Tj2 på följande 

sätt: 

”Jag har nog lärt mig något, i samtalen med kollegerna lärde jag mig något… samtalet är de 

största förutsättningarna för lärande. Det har funnits en struktur mellan kollegorna som 

alstrar lärande under processen” (Tj2) 

Tj4 och Tj5 menar att de inte har lärt sig något av arbetet med grönboken.”Det hinns inte med 

att lära det gäller att leverera”(Tj4). Jag har inte lärt mig något eller kommit till några nya 

insikter. (Tj5). Övriga anser att de insikter som de gjort speglar de brister som uppdagats 

under arbetets gång. Hanteringen av grönboken har inte skett enligt de formella riktlinjer som 

beredningen av EU-frågor kräver. Denna insikt ha Tj3 tagit med sig från beredningen.   

”Jag har insikt om att det behövs bättre kunskap och kompetens att hantera EU-processer 
inom RK. Att det saknas kunskap om bland annat cirkulär 13.”(Tj3) 

Alla de intervjuade med undantag från Tj4 har inte aktivt sökt och tillgodosett sig med 

information i sitt arbete. Grönboken och i vissa fall remissyttrandena har varit den skrivna 

information som används av de flesta dessa.  
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6.0 Analys, slutsatser och diskussion  
Utgångspunkten för analysen blir de uppställda kriterierna för byggandet av adaptiv 

kapacitet som presenterats i teorikapitlet. I slutet av varje stycke återfinns en analys om 

skalinteraktionerna mellan organisations- och individnivå, eller förhållandet mellan formella 

och informella strukturer. Den adaptiva kapaciteten har främst identifierats i de informella 

strukturerna mellan tjänstemännen, det enskilt största hindret för byggande av adaptiv 

kapacitet har varit den upplevda tidbristen. De formulerade forskningsfrågorna vilken 

analysen ämnar svara på har varit:  

• Hur väl uppfyller processen med EU:s maritima grönbok de uppställda kriterierna för 

byggandet av adaptiv kapacitet? 

• Hur ter sig den adaptiva kapaciteten i det överskaliga förhållandet mellan formella 

och informella strukturer? 

6.1 Hantering av förändring och osäkerhet (kriterium 1)   

De intervjuade personerna fick beskriva om det uppkommit några oförutsägbara händelser 

under grönboksprocessen, det som de flesta framställde som sådana var oförmågan att svara 

på förfrågningar angående ärendet. Detta fenomen hade inte de räknat med, även om många 

vittnat om att detta är ett generellt problem i deras arbete. Trots det verkar det inte finnas det 

mått av acceptens av dynamik som det uppställda kriteriet kräver. Men genom att de 

inblandade hade samlat på sig erfarenheter från tidigare beredningar, så det fanns en 

medvetenhet om att oförsägbara händelser inträffar. Denna medvetenhet har tagit sig uttryck i 

att de inblandade tjänstemännen inte enbart koncentrerat sig på processen med den maritima 

grönboken utan hela tiden hållit sig alerta på att andra beställningar som eventuellt har kunnat 

komma. Det har även inträffat andra överraskningar, de inblandade har uppfattat bristen på 

intresse för ärendet från den politiska ledningen som en sådan. I ärendet har det funnits en 

medvetenhet och en acceptens för att oväntade händelser kan inträffa och inträffar i det 

löpande arbetet.  

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer 

Det är dock osäkert om RK som organisation har anammat samma medvetenhet genom 

formella strukturer och riktlinjer som hittats på individuell nivå. Det har inte påträffats sådana 

data i undersökningen som visar att en liknande medvetenhet finns på organisationsnivå. 

Processen med den maritima grönboken har inte varit låst i ett statiskt läge utan varit 

dynamisk. De inblandade har inte haft några begränsningar i möjligheten att välja hur arbetet 
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ska genomföras, detta tyder på att RK är en platt organisation som inbjuder till att de 

ansvariga handläggarna själva får hitta strategier för att hantera osäkerhet och överraskningar. 

Detta kriterium uppfylls inte fullt ut det har funnits en medvetenhet bland de undersökta 

tjänstemännen att de hela tiden måste vara beredda att agera och reagera på möjliga händelser 

och förfrågningar som de inte kunnat förutsäga. I RK:s organisation finns det inget som 

begränsar de inblandade tjänstemännens reaktion på detta fenomen. Men i och med att de 

inblandade upplever tidbristen och överbelastningen som ett så stort problem begränsas deras 

möjligheter till framgångsrika svar på dessa överraskningar på grund av detta.   

6.2 Hantering av störning och kriser (kriterium 2) 

Kriser definieras i teorikapitlet som överraskningar som avslöjar betydande brister i policy 

och i styr- och förvaltningsverktyg. Utifrån det kan bristen på resurser i form av tid, 

svårigheten att få användbara svar kan beskrivas i termer av kriser, dessutom har bristen på 

stöd på ledningsnivå målats upp som en kris. Samtliga som intervjuats anser att tidsbristen har 

varit ett hinder och ett stort problem i beredningen av den maritima grönboken. Det sätt som 

de undersökta tjänstmännen har svarat på denna kris är respons med erfarenhet, dvs. att de 

intervjuade hade utarbetat strategier för att klara krisen, vilka var baserade på socialt lärande. 

Svaren på dessa kriser var i de flesta fall baserade på erfarenheter från liknade problem som 

uppstått i tidigare beredningar. Det har således funnits lärandestrukturer och nätverk för att 

lagra kunskap och erfarenheter. Men svaren på krisen har medfört att kvaliteten på 

beredningen av den maritima grönboken blivigt lidande, då prioriteringar har varit 

nödvändiga och ett sätt att klara av arbetet. Den andra krisen som synliggjorts är svårigheten 

att få användbara svar från kollegorna, denna respons är mer konkret. Det har funnits en 

medvetenhet om att kriser skulle uppstå i beredningen och i den mån det var möjligt har 

informella metoder används för att lösa krisen. Men i ett fall har källan till en kris, tidsbristen 

omöjliggjort en respons och en hantering av den andra krisen. De inblandade blivigt tvungna 

in i en konfliktsituation då de tjatat på sina kollegor om svar i tid. 

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer 

Den kris som de intervjuade vittnar om som tidbrist i ärendet är en funktion av de formella 

strukturerna, dvs. överbelastningen i arbetsbörda härrör från RK. Det förhåller sig dock på 

samma sätt vid detta kriterium som vid ovanstående stycke, RK är en platt organisation som 

inbjuder till individuell frihet i krishanteringen. Vilket har möjliggjort att det funnits strategier 

att möta krisen. På samma sätt kunde krisen relaterad till obenägenheten att svara på 
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konsultationsförfrågningar lösas, de formella riktlinjerna som inom RK har inte respekterats. 

Med andra ord har dessa inte räckt till, situationen är statisk och det har därmed inte funnits 

möjlighet att svara på krisen på organisationsnivå. Hanteringen av krisen har därmed återigen 

varit i händerna på de individuella tjänstemännen och de strukturer som funnits mellan dessa. 

Det har inte funnits ett ledarskap som aktivt initierat förändring i och med den relativa platta 

organisationen. Detta har bidragit till att tjänstmännen upplevt en isolering och att de 

strukturer som funnits för att hantera kriser i de strukturer som funnits har underminerats.  

Detta kriterium uppfylls till viss del, det är klart att det förekommit respons med erfarenhet på 

vissa aspekter av de kriser som uppstått. Det finns därmed förutsättningar för att upprätthålla 

lärande strukturer som kan lagra erfarenheter men dessa är hotade av den relativa isoleringen 

som flera tjänstemän vittnar om.            

6.3 Socialt minne (kriterium 3) 

Det har under undersökningen blivit klart att ett socialt lärande har ägt rum, det finns liknande 

insikter och erfarenheter bland de intervjuade. Detta indikerar ett det finns strukturer för att 

lagra erfarenheter och lärande mellan tjänstemännen, och därmed har det existerat flera och 

olika relationer i de sociala nätverken kring grönboksprocessen. Dessa strukturer 

undermineras dock av arbetsformen och bristen på mellanmänskliga kontakter, genom den av 

tjänstemännen upplevda isoleringen i processen. De flesta tjänstemän vittnar om att de varit 

helt ensamma i sitt ansvar och i sin roll i processen. Den uttalade bristen på tid och 

överbelastning indikerar på att det saknats ett nödvändigt överflöd i strukturerna. 

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer    

Upprättandet av socialt minne har skett i de informella strukturerna tjänstmännen emellan, 

institutionellt lärande har inte ägt rum i samma utsträckning. De formella strukturerna har 

snarare motarbetat möjligheter till socialt lärande genom att organisationen har varit slimmad 

och att ärendet, den maritima grönboken inte varit prioriterat av den politiska ledningen. 

Tjänstemännens upplevda isolering i ärendet och arbetsformen med e- postanvändning har 

urholkat det sociala lärandet. De formella strukturer och de riktlinjer om hur t ex. inkorgen 

ska hanteras har inte följts vilket pekar på brister på organisationsnivån och att det finns ett 

glapp mellan dessa skalnivåer.  

Detta kriterium uppfylls endast till viss del, helt avgörande komponenter saknas dock. Det är 

på organisationsnivå som dessa brister återfinns, framförallt genom att de formella 
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strukturerna har underminerat möjligheterna till socialt lärande i de mellanmänskliga 

nätverken.  

6.4 Överflöd och överlappande funktioner (kriterium 4)        

I processen har det funnits ett visst mått av överflöd och överlappande funktioner, men detta 

har inte varit samstämmigt med det uppsatta kriteriet. Bristen på uttalat andrahandansvar har 

bland de intervjuade varit ett faktum som gjort processen sårbar. En persons misslyckande har 

i detta fall kunnat påverka utgången för processens framgång, framförallt menar den nationellt 

ansvarige tjänstmannen på detta fenomen. Varje handläggares egna tillkortakommanden och 

omdöme har varit bakomliggande faktorer då beslut har fattats. Flera vittnar även om en ovilja 

till att konsultera kollegor, och då detta gjorts har svaren lyst med sin frånvaro eller varit 

brisfälliga i många fall. Det andrahandsansvar som funnits har varit mellan kollegor inte som 

en formell riktlinje. Att det inte funnits några formella riktlinjer för andrahandsansvar i 

processen och inom RK i stort har varit ett element som medverkat till att beredningen inte 

blivigt fullständig. Arbetssituationen har varit sådan som missgynnat överlappande funktioner 

och överflöd då handläggarna upplever att de inte har tid att genomföra sitt jobb på ett 

tillfredställande sätt. Bristen på tid har varit avgörande, RK:s organisation är slimmad vilket 

inte inbjuder till ett överflöd i relationer eller i bärare av information. Processen har således 

varit beroende av tillförlitligheten hos de individuella komponenterna. 

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer      

På individnivå och mellan individuella tjänstemän har det funnits strategier för att hitta 

”bollplank” och andrahandsansvar. Tjänstemännen har sökt situationer för att tillgodose detta 

behov genom flexibla lösningar och strategier i den mån tid har funnits till det. RK som 

organisation inbjuder till sådana lösningar i tjänstemännens relativa frihet att själva planera 

sitt arbete. Samtidigt är det en svaghet att det inte finns ett formellt krav på andrahandansvar 

och tillika resurser i tid, menar flera av de intervjuade. I och med handläggarnas 

överbelastning undermineras de informella strukturer som tillgodoser detta behov, 

möjligheten att anpassa sig efter externt eller internt tryck försämras därav. På individuell 

skala finns det bland handläggarna strukturer för att skapa överlappande funktioner i form av 

informellt andrahandsansvar och en anda att hjälpa kollegor. Men på organisatorisk skala 

saknas detta, det har inte funnits några formella riktlinjer för andrahandansvar men det har 

funnits en utryckt operationell frihet för enskilda handläggare. Överflöd har saknats på båda 

skalorna, det har inte funnits tidsmässiga resurser för det. Då tjänstemännen hela tiden upplevt 
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en tidspress för att klara uppsatta deadlines, sålunda har ingen buffert existerat mot osäkra och 

nya händelser. 

Detta kriterium uppfylls endast till liten del, i den mån handläggarna hållit varandra 

uppdaterade om sitt arbete och hittat flexibla lösningar för att tillgodose ett informellt 

andrahandsansvar. Det har emellertid saknats ett formellt andrahandsansvar som kunnat 

garantera att processens eventuella framgång. Resurser för att tillhandahålla ett överflöd i 

vitala funktoner har inte funnits i beredningen på något plan. Vitala funktioner kan definieras 

som beredningar med förankring i det aktuella ärendet samt berör den problembild som 

ärendet kretsar kring. På grund av tidspress och resursbrist dras därmed slutsatsen att vitala 

funktioner inte har upprätthållits i fallet med den maritima grönboken. 

6.5 Mångfald av individers kunskap och erfarenheter (kriterium 5) 

Det har funnits en heterogenitet bland de inblandade tjänstemännens kunskapsbakgrund, de 

undersökta handläggarna har olika typer av examen. Detta pekar på det sociala minnet har 

varit väl tilltaget i detta sammanhang, kunskapen har sitt ursprung i olika kunskapssystem, 

den höga andelen naturvetenskapligt utbildade indikerar att det har funnits en förförståelse för 

de ekologiska processer relaterade till den maritima grönboken. Dessutom har remissvaren 

nyttjats i beredningen vilket bidrar till ytterligare en dimension i de kunskapssystem som varit 

inblandade i processen. Remissinstanserna har haft närmare relation till ekosystemet och vissa 

problemområden som behandlats i den maritima grönboken, kunskapen är på detta sätt mer 

direkt vilket är eftersträvansvärt enligt kriteriet. Kunskapen har varit baserad natur och 

samhällsvetenskap och erfarenheter från resursnyttjare och lokala aktörer. 

I de undersöktas erfarenheter, i definierat som ålder finns det också en variation. Men de 

undersökta har en relativt hög medelålder vilket indikerar att erfarenheter från samtida 

tendenser och perspektiv kan ha saknats. Mångfalden finns i de åldersgrupper som 

identifierats men spannet är mellan 29 och 63 år och var relativ jämt fördelade däremellan.               

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer   

Det är inte möjligt att applicera detta fenomen som på övriga kriterier, men det är klart att det 

i de kunskaper och erfarenheter som varit inblandade i processen funnits en skaldimension. 

Främst genom användningen av remissinstansernas kunskap och kompetens i beredningen. 

RK som organisation har en annan sammansätting av ålder och kunskapsbakgrund i 

förhållande till de inblandade tjänstemännen i grönboksprocessen, andelen med 
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naturvetenskaplig bakgrund är unikt för denna process. Vilket har medfört att det sociala 

minnet i detta fall blivigt mer utvecklat och möjligheterna till adaptiv kapacitet är högre än 

RK i stort. 

Detta kriterium uppfylls med reservation för den höga medelåldern på de inblandade, en 

medelålder på drygt 40 år är inte högt i statligförvaltning. Men utifrån ett perspektiv där 

samtida tendenser och diskurser är viktiga kan detta leda till att sådan kunskap och insikt 

negligeras. Viktigt att påpeka är att det har funnits en strävan efter ett holistiskt och 

gränsöverskridande svar i fallet med den maritima grönboken.      

6.6 Information som brukats i ärendet och hur den tillskansats (kriterium 5) 

En faktor som varit vital i processen har varit tillgången av användbara svar i samordningen 

av konsultationssvaren, svaren har varit byggda på information vilken främst har kommit från 

andra handläggare. I processen har viss information som använts sitt ursprung i 

remissinstansernas yttranden, dessa har kommit från ett brett spektra. Informationen har varit 

kvalitativ och sprungen ur samhällsvetenskap, naturvetenskap och från aktörer knutna till 

havsresursen, exempelvis fiskeföreträdare, NGO: s, kustkommuner etc. Men det är oklart om 

informationen har varit samstämd med behoven hos handläggarna, de flesta som intervjuats 

har menat att den information som brukats främst har kommit från kollegor. Och samtliga har 

vittnat om svårigheten att få användbara svar. Remissyttrandena har används i MD:s svar på 

grönboken, då spår av detta svar är tydliga i slutprodukten visar detta på att informationen 

från remissinstanserna har nyttjats i processen.          

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer   

På organisationsnivå används arbetssättet med remissförfaranden, på den skalan har behovet 

av mångsidig information ett erkännande. Att denna information återfinns i Sveriges 

nationella svar pekar på att informationen har värdesatts. På individnivå har remissvaren 

välkomnats och nyttjats, då detta ansetts vara nödvändigt. Samtidigt har det gått att skönja ett 

element i processen som framhåller dygden av att lösa uppgiften själv. Detta ger en indikator 

på att det finns en dubbelhet i detta fenomen med en mångsidig information, det tar längre tid 

och gör förfarandet mer komplicerat med fler moment.  

Detta kriterium möts fullt ut, det står klart att den information som brukats i ärendet med den 

maritima grönboken har sitt ursprung i kvalitativ samhälls och naturvetenskap, från aktörer 
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med praktisk erfarenhet av att hantera naturresursdynamik och från aktörer som med direkt 

koppling till de ekosystemtjänster vilka ärendet berör.  

6.7 Konflikter och hantering av dito (kriterium 7) 

De konflikter som uppstått i processen har sitt ursprung i individuella handläggares oförmåga 

att utföra det arbete som krävs av dem, med detta menas av diverse anledningar har 

handläggarna inte mäktat med att hantera ärendet utifrån formella riktlinjer och krav. Denna 

konliktkälla har främst sitt ursprung i att de som arbetat med ärendet inte upplever att de har 

tillräckligt med tid för att utföra det som krävs av dem. Med andra ord har de flesta konflikter 

som de intervjuade identifierat sin bakgrund i arbetssituationen, som präglats av brist på tid. 

Att då svara på förfrågningar angående den maritima grönboken har ställt handläggarna inför 

en konflikt med andra pågående ärenden vilka de har ansett vara viktigare. En orsak till 

ytterligare konflikt har varit det upplevda ointresset från ledningshåll, detta har i vissa fall 

inneburit att de inblandade upplevt en signal att detta ärende inte är viktigt. De intervjuade 

tjänstemännen med samordningsansvar har då ställts inför en situation där de blivigt tvungna 

till åtgärder för att genomföra sitt jobb. Med hjälp av tjat har de satt sig i en situation där 

konflikter uppstått med kollegor. Dessa konflikter har inte hanterats med någon särskild 

strategi, klimatet har inte gynnat en konstruktiv lösning på problemet. Det har inte 

förekommit någon diskussion om lösning på intressekonflikter som har inneburit att de 

inblandade sluter sig kring något specifikt problem.  

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer 

Det är på organisationsnivå som mycket av grunden till de upplevda konfliktsituationerna har 

sitt ursprung, genom den upplevda bristen på tid. De tekniska verktyg som handläggarna 

använder i sitt arbete, främst e-post har inte sköts enligt de föreskrifter som finns, dessa har 

således inte varit tillräckliga för att garantera att arbetet inte havererar. De intervjuade har 

själva varit ansvariga för att lösa de konfliktsituationer som uppstått, de har inte funnits 

tillräckligt stöd eller tid för att göra detta på ett konstruktivt sätt. Men RK inbjuder till flexibla 

lösningar hos de samordningsansvariga vilket har möjliggjort de strategier som brukats. 

Bristen på intresse från lednings- och politiskt håll har medfört att de intervjuade upplever att 

ärendet inte hanterats med tillräckligt allvar för de ska kunna genomföra ett tillfredställande 

jobb.            

Detta kriterium möts inte fullt ut, det har under processen uppkommit konfliktsituationer och 

dessa har de undersökta tjänstemännen blivigt tvungna att lösa. Trots att samtliga handläggare 
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delar upplevelsen av att bristen på tid är den främsta källan till konflikter både mellan 

tjänstemän och inom varje individ. De inblandade tjänstemännen har inte fått tillräckligt stöd 

från ledningshåll vilket i sin tur inneburit att processen blivigt så konfliktfylld. Det har funnits 

en flexibilitet i konfliktlösningen bland de enskilda tjänstemännen men det har inte funnits på 

organisationsnivå.     

6.8 Flexibilitet (kriterium 8) 

Flexibilitet är en egenskap som de inblandade tjänstemännen beskrivigt som en absolut 

nödvändighet för arbetet med grönboksprocessen. Flexibilitetens nödvändighet förklaras 

främst av förmågan att hantera flera ärenden simultant, något som samtliga tjänstemän har 

vittnat om att de gjort. Att kontinuerligt ha varit uppdaterad om nya beställningar är en annan 

faktor till flexibilitetens nödvändighet bland de undersökta. Flexibla lösningar utifrån social 

experimentering har brukats i flera skeden och har koppling till andra av de uppsatta 

kriterierna. T ex. hur hanteringen av kriser tagit sig utryck.  

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer 

Ett viktigt element i kriteriet är att just formella strukturer ska vara flexibla och tillåta ett 

större mått av social experimentering. RK är som sagt tidigare en platt organisation som ger 

tjänstmännen frihet att själva lösa sina problem, detta är ett sätt att tillåta social 

experimentering. Men å andra sidan har en majoritet av de intervjuade beskrivit RK som en 

organisation med bristande flexibilitet som är stel och kräver ett visst arbetssätt. Stommen för 

hur beredningar ska gå till har begränsat utrymmet för alternativa lösningar. Men detta är 

samtidigt en nödvändighet för att säkra rättsäkerheten. För att processen skulle kunna bedrivas 

var det nödvändigt att bemästra de informella strukturer och balansera dessa mot de formella 

riktlinjerna. RK:s upplevda stelhet och ickeflexibilitet har tvingat fram flexibla tjänstemän 

och flexibla informella strukturer som varit baserade på socialt lärande och socialt minne. 

Utifrån denna paradox skulle det inte vara möjligt att genomföra processen med den maritima 

grönboken och följa de formella riktlinjer som finns, från organisationsnivån har det således 

funnits ett krav på individuell flexibilitet. Denna flexibilitet tillåts från organisationsnivå och 

blir en egenskap som de som opererar inom systemet måste behärska. RK är således en 

organisation eller ett system som inbjuder och kräver individuell flexibilitet av de som 

opererar inom det. Det förekommer informella strukturer som är tvungna att fungera för att 

det större systemet inte ska fallera. 
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Detta kriterium uppfylls sånär då de informella strukturerna och strategierna i 

grönboksprocessen tillåtits och krävts från organisationsnivå. RK som system består av skalor 

och subsystem på individuell nivå. Dock begränsas flexibla lösningar av tidbrist, vilket ar 

påverkat resultatet och kvaliteten på slutprodukten.                  

6.9 Öppenhet till alternativa arbetsätt, metoder och kunskap (kriterium 8) 

Det har inte funnits några begränsningar i hur de intervjuade valt att arbete, det har upplevts 

av vissa som att det har funnits en öppenhet mot alternativa arbetsätt. Samtidigt har andra 

vittnat om att det inte funnits en öppenhet mot alternativa lösningar och idéer. Den nationellt 

ansvarige handläggaren menar att det funnits resurser i form av pengar till att anordna 

alternativ till traditionell beredning men detta har hindrats av att det saknats tid att genomföra. 

I flera handläggare skulle ha varit möjligt att genomföra om de haft mer tid till sitt förfogande. 

Det har funnits en öppenhet att ta till sig den kunskap om ärendet som remissinstanserna 

erbjudit, de intervjuade har inte visat någon misstro till den kunskapen. Hjälp har välkomnats 

från myndigheter i centrala delar av beredningen, främst genom remissammanställningen som 

genomfördes av Sjöfartsverket.  

Överskaliga förhållanden mellan formella och informella strukturer  

I ärendet har det inte funnits några formella hinder för alternativa lösningar, kunskap eller 

bidrag från andra organisationer. Bland de individuella tjänstemännen har det funnits en 

öppenhet som välkomnat inspel från utomstående källor. Det har även funnits en kontakt 

mellan tjänstemännen på RK och de myndigheter som legat under respektive departement 

samt från andra aktörer i kontexten kring den maritima grönboken, genom remissförfarandet. 

Öppenheten för kunskap och information är förankrad i organisationsskala och på 

individuellskala, detta visar studien. Realiseringen av öppenheten för alternativa 

arbetsmetoder har däremot hindrats av den upplevda bristen på tid. Ty även om det funnits en 

öppenhet och resurser tillgängliga gör att genomföra alternativ till traditionell beredning har 

inte varit möjligt att genomföra beroende på tidsbristen och överbelastningen.  

Detta kriterium uppfylls till viss del, det har funnits en öppenhet mot alternativ kunskap och 

information som även satt sin prägel på beredningen, men trots att öppenhet existerat på 

organisationsnivå mot alternativa arbetsätt har detta omöjliggjorts pga. bristen på tid. Därför 

kan inte kriteriet mötas fullt ut med fallstudien som referens. Trots att det funnits strukturer på 

båda skalnivåerna som säkrar detta.          
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Tabell 4 Sammanfattande tabell över analysen 

 Nödvändiga element för byggandet 
av adaptiv kapacitet 

Uppfylls fullt ut Uppfylls till 
viss del 

Kommentar 

Hantering av förändring och osäkerhet Nej Ja Brister på 
organisationsnivå, 
överbelastning och 
tidspress.  

Hantering av kriser och störning  Nej Ja Brister på 
organisationsnivå. 
Responsen 
undermineras av 
isolering. 

Socialt minne Nej Ja Brister på 
organisationsnivå.  

Överflöd och överlappande i vitala 
funktioner 

Nej Ja Brister på 
organisationsnivå, pga. 
avsaknad av formella 
riktlinjer och tidbrist. 

Mångfald i kunskapsbakgrund och 
erfarenheter 

Ja Nej Kraven möts med 
reservation för den 
höga medelåldern. 

Information som brukats i ärendet och 
hur den tillskansats 

Ja Nej Kraven möts fullt ut. 

Konflikter och hantering av dito Nej Ja Brister på individ och 
organisationsnivå 
främsta orsaken är 
tidpress. 

Flexibilitet Nej Ja Trots brister på 
organisations nivå. 

Öppenhet mot alternativa arbetsätt och 
metoder 

Nej Ja Kraven möts på 
strukturellt plan, men 
tidbrist är ett hinder för 
genomförande. 

 

6.10 Slutsatser 
Svaret på de frågor som undersökningen ämnat svara på har varit: 

• Hur väl uppfyller processen med EU:s maritima grönbok de uppställda kriterierna för 

byggandet av adaptiv kapacitet? 

• Hur ter sig den adaptiva kapaciteten i det överskaliga förhållandet mellan formella och 

informella strukturer? 

De uppsatta kriterierna för byggande av adaptiv kapacitet möts i processen med den maritima 

grönboken inte fullt ut, det endast i två fall som alla dimensioner av kriteriet uppfylls. Se 

tabell 4. Kriteriet om information och hur den brukats i ärendet möts fullt ut, den information 

som brukats har de egenskaper som efterfrågas teoretiskt. Detta gäller på organisations och 
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individnivå. I frågan om mångfalden i de inblandades kunskapsbakgrund och erfarenheter, 

möts även det uppsatta kriteriet. Kriteriet som behandlar flexibilitet möts närapå men 

flexibiliteten har begränsats av den upplevda tidbristen, vilken härrör från organisationskala. 

Även i öppenheten mot alternativa arbetsätt möts de krav som kriteriet ställer på så sätt att det 

inte funnits några strukturella hinder. Men även i detta fall medför bristen på tid att detta inte 

förmått realiseras i alla led. Strukturer för att möta kriteriet har identifierats på både individ 

och organisations nivå. I de öviga analysdelarna är det inget kriterium som inte har vissa 

element av sig uppfyllda, men i dessa fall är det på organisationsnivå eller genom brist på 

formella riktlinjer som kriterierna inte kan mötas fullt ut. Den enskilt största anledningen till 

fallerandet har sin bakgrund i den upplevda tidsbristen som de inblandade tjänstmännen 

vittnat om. På individuellskala finns det strukturer eller element som gynnar byggandet av 

adaptiv kapacitet men det saknas en nivå för att processen med den maritima grönboken ska 

kunna definieras som framgångsrikt ur detta perspektiv. Av de nio element i de kriterier för 

byggande av adaptiv kapacitet som analysen utgått ifrån är det som sagt två som kan mötas 

utifrån den insamlade data som undersökningen bygger på. Det finns således beståndsdelar av 

adaptiv kapacitet i Regeringskansliets beredningsprocesser, förmågan har främst identifierats 

på individnivå. Det har således existerat adaptiv kapacitet i gemensamberedningen av den 

maritima grönboken, denna förmåga har främst identifierats på individuell skala. Det saknas 

en nivå i de flesta fall för att organisationens beredning av ärendet som helhet kan 

karakteriseras som adaptiv kapacitet såsom den definierats i uppsatsen. Beredningen av den 

maritima grönboken kännetecknas inte av resiliens utifrån den koppling mellan adaptiv 

kapacitet och resiliens som gjorts. Den främsta anledningen att de formella strukturerna inte 

möter de uppställda kraven är tidsbristen, som kan härledas till brist på personal. 

Tjänstemännen har upplevt en överbelastning i arbetet, vilket försvårar möjligheten på 

adaptiva lösningar på de problem som de ställts inför, vilket medför att reaktionerna inte kan 

karaktäriseras som resilienta.     

Det existerar följaktligen en glapp mellan i retoriken om hur hållbar utveckling ska nås och 

myndighetens interna arbetsprocesser. Med EU:s maritima grönbok och Miljö- och 

Näringsdepartementen som referens besitter inte Regeringskansliet de egenskaper som de 

själva förordar. Utifrån undersökningen kan glappet förklaras med att de resurser i form av tid 

tjänstemännen på myndigheten har till sitt förfogande i varje ärende inte är tillräkliga eller på 

att dessa resurser inte fördelas på sätt att potentiellt adaptiva lösningar kan möjliggöras. 
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Att applicera resiliensteori på denna kontext bidrar till att organisationen RK granskats utifrån 

ett nytt perspektiv än vad som brukats tidigare, då främst organisations och institutionsteorier 

använts som förklarings modeller. Det har varit genomförbart vilket ger en ny dimension i hur 

organisationer kan analysras och förbättras. Nämnvärt är även att liknande slutsatser har gjorts 

i denna studie som i Jakobsson (2002) och Erlandsson (2007). Identifieringen av främst 

tidspressen som hinder i arbetet på RK. Detta tyder på att de problem som RK har som 

myndighet reella problem och därför bör detta bör tas på allvar då studier från skilda 

akademiska discipliner kommer med samma slutsats utifrån olika empiriska data.  

6.11 Diskussion 

De teoretiska utgångspunkter som brukats i uppsatsen har varit applicerbara på processen med 

den maritima grönboken. Detta tyder på att det är möjligt att vidareutveckla dessa och öka 

fältet för i vilka sammanhang som resiliensteori hittills har används. Begreppets styrka är att 

dess allmänhet och det kan vara ett sätt att öppna ögonen för hållbara lösningar bland personer 

med begränsad kunskap om miljövetenskapligteori. Undersökningen visar också att vidare 

utveckling av begreppet kan vara möjligt med hjälp av till exempel organisationsteori. Det är 

dock viktigt att ta sig i akt så begreppets vetenskapliga legitimitet inte urholkas, forskningen 

måste vara tydligt riktad och bejaka influenser från andra discipliner. För att vidare öppna upp 

de akademiska gränser som hämmar holistiska och tärsektoriella förklaringsmodeller vilka 

verkar vara nödvändiga för att nå denna hållbara utveckling.       

6.11.1Policy implikationer 

Utifrån undersökningsresultaten och tiden på Miljödepartementet har följande två 

problemområden identifierats som vitala hinder i RK:s möjligheter för byggande av adaptiv 

kapacitet; den upplevda överbelastningen i arbetsbörda och tidbristen, dessa slutsatser 

kommer även Jakobsson (2001) fram till. I den rapporten identifieras avsaknaden av resurser 

och tid vara en faktor till att lärande och reflektion försvåras (Jakobsson, 2001). Att lösa dessa 

skulle förmodligen inte vara så enkelt som att endast anställa mer personal. Då 

överbelastningen och tidsbristen i viss mån kan ha bidragit till de flexibla och adaptiva 

strukturer som identifierats i undersökningen på tjänstmannanivå. Men trots att RK 

genomsyras av en tjänstmannakultur med informella strukturer och nätverk som är 

nödvändiga att bemästra för att kunna arbeta på myndigheten, verkar det troligt att färre 

ärenden per handläggare leder till en ökning av den adaptiva kapaciteten i myndighetens 

beredningsprocesser. Eftersom det identifierats ett samband mellan hur gediget arbetet blir 

och de förhållanden som arbetet genomförs i, därför skulle en möjlig policy implikation 
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utifrån fallstudien vara att de ansvariga ser över möjligheten att avlasta tjänstemännen. Om 

det inte är möjligt att frigöra mer resurser så vore det önskvärt med en översyn av de 

befintliga resurserna. Det kan vara problematiskt att tillföra ytterligare resurser ur ett 

demokratiperspektiv, det leder till att förflytta ytterligare makt från Rikdagen till Regeringen. 

Det skulle även vara gynnsamt att öka frekvensen av direkta kontakter mellan tjänstemännen, 

för att förstärka de sociala nätverk som förmår lagra kunskap och erfarenheter. Upplevelsen är 

att handläggarnas isolering ökar med det fysiska rummet på Miljödepartementet, 

handläggarnas möjligheter till mellanmänsklig kontakt försvåras kanhända av att arbetet sker 

på enskilda rum. Ett öppnare kontorslandskap skulle kanske vara en lösning på detta.     

6.11.2 Ytterligare forskning 

Det finns en formell kontrollapparat som ska garantera kvalitén i regeringsbreven men detta är 

på ett formalistiskt plan, kvalitén på innehållet saknar samma rigorösa kontroll. Mycket av 

ansvaret för att innehållet i beredningar och regeringsbrev ska hålla hög kvalité är beroende 

av enskilda handläggare och huvudmännen på enheterna. De inre processerna inom RK har 

inte varit föremål för forskning i någon större utsträckning, därför upprepar jag Bengt 

Jakobssons ord från 1984 att fortsätta forska för att nå en fruktbar koppling mellan empiri och 

teori. (Jakobsson, 1984). Därför skulle det vara intressant att ytterligare fördjupa sig i hur 

handläggarna motiverar sina val och prioriteringar i sitt arbete och vad som styr dessa val, 

utöver det som redan skrivits. Hur mycket spelar tillexempel slumpen eller hur den aktuella 

handläggaren känner sig för dagen i de prioriteringar som måste göras, med andra ord hur 

spekulativ är denna process. Under en intervju utryckte en tjänsteman en slughet, att valen 

motiveras ur personlig vinning, att en altruistisk hållning gentemot kollegor gynnar den 

enskilde inför chefen. Dessa strategier skulle vara intressant att fördjupa sig ytterligare i. Det 

skulle även vara önskvärt att göra den teoretiska anknytningen mer inträngande genom att 

analysera beslutsprocesserna ytterligare utifrån resiliensteori. Genom att utveckla denna teoris 

applicerbarhet på sådana processer och system som uppsatsen kretsat kring, via synergier med 

organisations- och institutionsteorier skulle detta möjligen kunna göras.        

6.12 Metodologisk reflektion 

Metodens validitet har diskuterats i metodkapitlet men det kan ändock finnas nödvändighet av 

en reflektion om vad som kunde gjort annorlunda. Ett antal andra strategier skulle kunnat 

ytterligare förstärka validiteten, exempelvis att genom Deltagarkontroll (Merriam, 1994). 

Vilket skulle innebära att de personer som tillhandahållit information får innan datan 

bearbetas tillfälla att läsa de tolkningar och beskrivningar som gjorts, för att sedan avgöra om 
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dessa varit trovärdiga. Andra tänkbara alternativ som Merriam beskriver är Horisontell 

granskning vilket skulle innebära att medstudenter skulle granska resultaten allteftersom de 

kommit in och ge synpunkter på dessa. Ett liknande scenario har ägt rum med handledaren 

under processen men denna strategi skulle kunna utökas mer systematiskt. Andra 

tillvägagångssätt skulle även kunna vara att låta informanterna delta i alla skeden av 

forskningen, från begreppsbild till slutrapport. Eller att praktiken skulle vara längre så den 

miljö som studerats skulle upplevts under en längre tidsperiod. Det skulle också varit önskvärt 

att ha lagt ner större resurser på utformandet av intervjufrågorna för att få dem mer direkta.   

För att öka möjligheten till generalisering skulle eventuellt en liknande fallstudie kunna 

genomförts på ett annat departement och på en annan process utifrån samma teoretiska 

förutsättningar. Om dessa skulle ge liknade resultat torde även förutsättningarna för 

generalisering öka. Att inte bygga uppsatsen på kvalitativa data skulle vara ett annat sätt att 

öka generaliseringen. Genom att genomföra en kvantitativ metod med enkäter till alla 

medverkande i processen med den maritima grönboken skulle slutsatser också kunna dras om 

den adaptiva förmågan.           
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Bilaga 1 

Intervjufrågorna 

• Beskriv din roll i processen kring den maritima grönboken och dina generella 

upplevelser av ärendet. 

• Beskriv hur du fick ditt uppdrag 

• Har du haft ensamt ansvar för dina arbetsuppgifter i processen med den maritima 

grönboken? 

• Beskriv ditt eget inflytande har din haft över din roll i arbetet och hur du arbetat 

• Under arbetets gång upplevde du att situationen förändrades på något sätt? I så fall 

beskriv hur du reagerade på denna förändring. 

• Har du planerat för att oförutsägbara situationer har kunnat uppstå? I så fall beskriv 

dessa strategier. 

• Beskriv hur du tillgodosett dig med kunskap i ärendet? Beskriv även den information 

som du brukat i detta skede. 

• Beskriv kontakten med dina kollegor i beredningen. 

• Har du upplevt några konflikter under processen? Hur har du hanterat dessa i så fall? 

Detta kan vara konflikter mellan handläggare, chefer och politisk ledning eller med 

dig själv och de resurser du haft tillförfogande i ärendet. 

• Beskriv hur flexibilitet varit nödvändigt i processen. 

• Beskriv hur du upplever Regeringskansliets flexibilitet i ärendet? Finns det en konflikt 

mellan form och innehåll? Vad anser du är viktigast 

• Har det funnits en öppenhet mot alternativa sätt att arbeta? Beskriv denna öppenhet i 

så fall 

• Beskriv om och hur du har lärt dig något av ditt arbete med den maritima grönboken. 

• Hur mycket tid har du ägnat åt beredningen av ärendet uppskattningsvis?     
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