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Abstract 
De nordiska länderna ligger nära varandra geografiskt, kulturellt och politiskt och har alltid 

samarbetat med varandra på olika sätt. Sedan år 1952 sker en stor del av samarbetet genom 

Nordiska rådet, en mellanparlamentarisk organisation där alla nordiska länder är medlemmar. 

I denna uppsats undersöks hur det nordiska samarbetet presenterats av Nordiska rådet själva 

samt hur Nordiska rådets framtidsvision utvecklats sedan organisationen bildades. Genom att 

analysera Nordiska rådets presidents öppningsanförande vid Nordiska rådets årliga session kan 

varje år ges ett värde mellan 1 (låg grad av regional integration) och 5 (hög grad av regional 

integration). På så sätt presenteras dels samarbetets utveckling, dels framtidsvisionens 

utveckling. 

Resultatet visar att samarbetet fördjupades i början av 1990-talet, till stor del på grund av att 

kalla kriget tog slut och de nordiska länderna inte längre behövde upprätthålla ”den nordiska 

balansen”. Dock förändras inte framtidsvisionen över tid. Eftersom framtidsvisionen legat på 

samma nivå sedan Nordiska rådets bildande är det inte troligt att samarbetet kommer att 

fördjupas inom en snar framtid.   
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Olof Petersson avslutar sitt kapitel om nordisk samverkan i boken ”Nordisk politik” från 2005 

med att påstå att det nordiska samarbetet är svagt i och med att allt mer av det politiska 

beslutsfattandet och samarbetet övergår till EU-nivå. Han menar att det nordiska samarbetets 

framtid avgörs i Europa. Den regionala integrationen i Norden har sedan år 1995 då Sverige 

och Finland gick med i EU fått stå tillbaka medan det europeiska samarbetet utökats (Petersson, 

2005, s 189). 

I dag ser läget dock något annorlunda ut. Europeiska unionen är i ett förändringsstadium. 

Storbritannien ska i juni 2016 rösta om huruvida landet ska stanna kvar i det europeiska 

samarbetet eller lämna unionen. Landet skulle i så fall vara det första landet som lämnar EU. 

Den ekonomiska krisen och svårigheterna att komma överens om en gemensam åtgärd gällande 

flyktingfrågan har också bidragit till att förändra synen på EU-samarbetet. En konsekvens av 

detta har blivit att de nordiska länderna i dag vänder blickarna hemåt och tittar på möjligheterna 

till ökat nordiskt samarbete (Strang, 2016, s 1). 

Petersson kunde inte förutse dagens läge där det internationella systemet går mot en multipolär 

världsordning. Europas makt minskar till förmån för Kina och andra asiatiska länder. Närheten 

till Arktis och naturtillgångarna där samt Nordens höga placeringar i olika internationella 

mätningar har bidragit till ett ökat intresse för det nordiska samarbetet, både inom de nordiska 

länderna och internationellt. Förutsättningarna för ett ökat nordiskt samarbete är därför mer 

gynnsamma i dag än på länge (Strang, 2012, s 18). Även Rysslands annektering av Krim 2014 

har gjort att de nordiska länderna diskuterar möjligheten att fördjupa samarbetet i och med att 

den säkerhetspolitiska situationen runt Östersjön har förändrats (Strang, 2016, s 1).  

Sedan år 1952 samarbetar de nordiska länderna genom den mellanstatliga 

samarbetsorganisationen Nordiska rådet. Inom organisationen samverkar de nordiska länderna 

Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island inom en rad olika politiska frågor. Nordiska rådets 

roll har utvecklats och förändrats över tid i takt med att förutsättningarna och intresset för det 

nordiska samarbetet förändrats (Heidar, 2004, s 22). 

Under kalla kriget hindrades Nordens möjlighet till samarbete på utrikes- och försvarspolitiska 

områden av stormakterna. För att bibehålla ”den nordiska balansen” diskuterades inte försvars- 

eller utrikespolitik inom Nordiska rådet. Norge, Danmark och Island var med i Nato medan 
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Sverige höll sig alliansfritt och Finland hade tecknat avtal om vänskap, samarbete och 

ömsesidigt bistånd med Sovjetunionen (Wetterberg, 2010). 

Även i dag präglas Norden av att länderna är med i olika samarbetsorganisationer. Sverige, 

Finland och Danmark är med i EU. Danmark, Norge och Island är med i Nato. Finland är det 

enda nordiska landet som är med i eurosamarbetet (Heidar, 2004, s 22). Dessa överlappande 

medlemskap i andra organisationer är en utmaning för det nordiska samarbetet.  

Hettne och Söderbaum har utvecklat en skala med fem nivåer av ”regionness”, alltså regional 

integration. Denna skala går från nivå 1, en geografisk region som av samarbetar ibland men 

inte nödvändigtvis, till nivå 5 som är en region som är så integrerad att den liknar en stat. Det 

nordiska samarbetet ligger någonstans i mitten, mer integrerat än endast geografisk närhet men 

utan överstatliga inslag. Genom att se åt vilket håll samarbetet utvecklats de senaste 65 åren går 

det att få en bild av hur det kommer att utvecklas i framtiden. Den svenske historikern Gunnar 

Wetterberg presenterade år 2010 en utredning där han föreslog att de nordiska länderna skulle 

bilda en egen förbundsstat. Men är det ett troligt scenario? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Den här uppsatsen syftar till att beskriva det nordiska samarbetets utveckling sedan 1952 i 

förhållande till Nordiska rådets agenda, alltså deras målsättning eller program för arbetet. 

Frågeställningen lyder:  

Hur har Nordiska rådet utvecklats sedan bildandet 1952? Vilken agenda har Nordiska rådet 

haft för det nordiska samarbetet över tid samt för framtiden?  

För att besvara frågeställningen har fyra operationella frågeställningar formulerats:  

- Hur utvecklades Nordiska rådet från bildandet fram till år 1970, utifrån Hettne och 

Söderbaums regionnesskala? 

- Hur har Nordiska rådets president framställt det nordiska samarbetet i sitt 

öppningsanförande vid Nordiska rådets årliga sessioner år 1971–2015? 

- Vilken nivå av regionness uppnår det nordiska samarbetet sett ur Nordiska rådets 

presidents perspektiv mellan åren 1971 och 2015, utifrån Hettnes och Söderbaums 

regionnesskala? 

- Vilken nivå av regionness uppnår Nordiska rådets presidents framtidsvision för 

Nordiska rådets arbete, utifrån Hettne och Söderbaums regionnesskala? 
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Studien är deskriptiv och syftar till att svara på frågan hur det nordiska samarbetet utvecklats 

snarare än varför.  

För att förstå Nordiska rådet och det nordiska samarbetet är det viktigt att börja med en 

bakgrund kring det nordiska samarbetet med fokus på Nordiska rådet och Nordiska 

ministerrådet. Bakgrunden följs av en presentation av den teori som kommer att ligga till grund 

för analysen. Innan presentationen av resultaten diskuterar jag också metod- och materialval. 

2. Bakgrund 

2.1 Nordiska rådet 

De nordiska länderna har samarbetat på olika nivåer under lång tid. Efter andra världskriget 

institutionaliserades dock samarbetet genom bildandet av Nordiska rådet år 1952 (Petersson, 

2005, s 181).  

Efter andra världskrigets slut diskuterade de nordiska länderna möjligheten att inrätta en 

försvarsallians mellan Sverige, Norge och Danmark. Planerna genomfördes aldrig utan lades 

ned när Danmark och Norge i stället gick med i Atlantpakten år 1949 (Wahlbäck, 2000, s 31). 

Även Island gick med i Atlantpakten samma år (Lindahl & Wennerstig, 2016). 

Idén om ett officiellt nordiskt samarbete levde dock fortfarande och Danmarks dåvarande 

statsminister Hans Hedtoft föreslog år 1951 att de nordiska länderna tillsammans skulle bilda 

Nordiska rådet. Detta blev verklighet året efter då Sverige, Norge, Island och Danmark gick 

med i Nordiska rådet (Nordiska rådet, 2016a). Rådets första session hölls i Köpenhamn 1953 

(Andersson, 2000, s 68). Finland kunde från början inte gå med på grund av påtryckningar från 

Sovjetunionen men efter Stalins död år 1953 förändrades läget i Sovjetunionen och Finland 

kunde gå med i Nordiska rådet år 1955 (Nordiska rådet, 2016b). Sedan 1970 har Färöarna och 

Åland egna representanter i rådet, i egenskap av självstyrande områden. Grönland fick samma 

status år 1984. Svenska, norska och finska samebefolkningarna har observatörsstatus 

(Stjernberg, 2016).  

År 1996 flyttade Nordiska rådets sekretariat från Stockholm till Köpenhamn. Där har även vart 

och ett av medlemsländerna varsitt permanent sekretariat. Nordiska rådets högsta beslutande 

organ är plenarförsamlingen som består av 87 ledamöter. Ledamöterna är medlemmar i och 

utses av respektive lands parlament. Partirepresentationen är samma som i de nationella 

parlamenten (Petersson, 2005, s 182). Varje nordiskt land har 20 ledamöter förutom Island som 

har sju ledamöter. Arbetet i Nordiska rådet sker främst inom partigrupper. I dag finns fyra 
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partigrupper: den socialdemokratiska gruppen, den konservativa gruppen, mittengruppen och 

vänstersocialistiska gruppen (Stjernberg, 2016).  

Varje höst håller Nordiska rådet en session där ledamöterna samt berörda politiker möts och 

diskuterar aktuella frågor. I de första tre sessionerna, 1953, 1954 och 1955, deltog inte Finland 

eftersom landet ännu inte var med i Nordiska rådet (Wendt, 1979, s 18). Sedan år 2006 hålls 

vid den årliga sessionen också ett nordiskt toppmöte där regeringscheferna möts (Nordiska 

rådet, 2016c). Ordförandeskapet för Nordiska rådet roterar mellan länderna och det land som 

för tillfället innehar ordförandeskapet står värd för sessionen. Presidentskapet roterar enligt 

samma ordning och presidenten kommer således från ordförandelandet (Nordiska rådet, 

2016d). Vissa år hålls även en temasession på våren där frågor diskuteras som är för viktiga för 

att vänta till hösten eller som inte hanns med under höstsessionen. Nordiska rådet kan inte fatta 

bindande beslut utan deras instrument är rådgivning och yttranden, antingen direkt till 

nationella regeringar eller till Nordiska ministerrådet som beskrivs nedan (Petersson, 2005, s 

181).  

2.2 Helsingforsavtalet 

Under Nordiska rådets första decennium utreddes möjligheten till en nordisk tullunion. När 

Sverige, Norge och Danmark bestämde sig för att vara med i bildandet av EFTA, det europeiska 

frihandelsområdet, lades dock planerna på en nordisk tullunion ned (Wiklund, 2000, s 91). 

Dock förde EFTA-avtalet och senare Danmarks planer på att gå med i EEC-samarbetet med sig 

ett behov av att formalisera det nordiska samarbetet. Genom att ha ett formellt, internationellt 

erkänt avtal kunde de nordiska länderna förvissa sig om att de överenskommelser de redan gjort 

inte skulle upphävas i och med en anslutning till EEC. Dessutom skulle detta ge de nordiska 

länderna en starkare förhandlingsposition (Wendt, 1979, s 20). Resultatet blev undertecknandet 

av Helsingforsavtalet i mars 1962. Avtalet berörde samarbetet kring frågor gällande juridik, 

kultur, socialpolitik, trafikfrågor och ekonomi. Utrikes- och försvarsfrågor berördes inte 

(Wiklund, 2000, s 100-102). De slutgiltiga formuleringarna i avtalet blev mindre precisa än i 

förslaget för att ändå ge de enskilda länderna utrymme att själva förhandla om medlemskap i 

EEC. Ordet ”skall” byttes ut mot ”bör” på flera ställen och på så sätt blev formuleringarna inte 

lika bindande (Wendt, 1979, s 21). Avtalet har reviderats ett flertal gånger sedan dess, senast år 

1996 (Nordiska rådet, 2016e).  

2.3 Ministerrådet  

Under 1960-talet diskuterade de nordiska länderna möjligheterna att skapa en gemensam 

tullunion, NORDEK. Detta gick dock inte igenom och ambitionerna fick sänkas något. Istället 
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bildades Nordiska ministerrådet år 1971 för att effektivisera samarbetet mellan Nordiska rådet 

och de nationella regeringarna. I ministerrådet möts de nordiska ministrarna inom alla områden 

förutom stats-, utrikes- och försvarsministrarna. Det är alltså inte bara ett råd utan ett 

samlingsnamn för när nordiska ministrar möts inom Nordiska ministerrådet (Wiklund, 2000, s 

127). Ministerrådets beslut blir bindande efter att ha godkänts av respektive parlament, dock 

har rådet inget överstatligt element eftersom besluten måste fattas enhälligt. Varje land har en 

röst. Särskilda samarbetsministrar har utsetts i varje land. Samarbetsministern har ansvar för att 

koordinera nordiska samarbetsfrågor samt ha tät kontakt med sina kollegor i de andra nordiska 

länderna (Petersson, 2005, s 182). I Sverige är Kristina Persson samarbetsminister sedan 2014 

(Regeringen, 2016). Nordiska ministerrådet har precis som Nordiska rådet sitt sekretariat i 

Köpenhamn (Petersson, 2005, s 182). 

2.4 Nordiska länders medlemskap i andra organisationer 

Under hela Nordiska rådets existens har förhållandet till andra organisationer påverkat 

verksamheten. Själva grunden till att rådet bildades var ju, som nämnts ovan, att Danmark, 

Norge och Island gick med i Atlantpakten år 1949. Detta satte stopp för planerna på en nordisk 

försvarsallians. I dag är Danmark, Finland och Sverige med i Europeiska Unionen. Danmark 

var det första landet som gick med, år 1973. Sverige och Finland gick med år 1995 (Lindahl, 

2016). Norge och Island är med i EES, Europeiska Ekonomiska Samarbetet, som ger länderna 

tillgång till EU:s inre marknad (Arvidsson & Alvstam, 2016). Sverige, Norge och Danmark 

gick med i EFTA, European Free Trade Agreement, 1959. Finland gick med i EFTA 1961 

(Wendt, 1979, s 13). Medlemskapen i olika mellan- och överstatliga samarbeten har påverkat 

möjligheterna för de nordiska länderna att samarbeta. Sundelius och Wiklund skriver att 

”långtgående nordiska samarbetslösningar synes därmed bara vara möjliga att genomföra i 

situationer när bredare europeiska eller atlantiska lösningar inte ligger inom räckhåll” 

(Sundelius & Wiklund, 2000, s 24).  

2.5 Förbundsstaten Norden 

År 2010 publicerade Gunnar Wetterberg ”Förbundsstaten Norden”, en utredning han gjort på 

Nordiska ministerrådets uppdrag. Wetterberg pekar på att förutsättningarna är gynnsamma för 

att de nordiska länderna ska enas i en gemensam förbundsstat. Förbundsstaten Norden skulle 

ha 25 miljoner invånare och ett BNP som ger en plats i G20. De nordiska ländernas värderingar 

när det kommer till miljö-, klimat- och energifrågor skulle få större genomslag internationellt. 

Även ekonomiskt skulle de nordiska länderna tjäna på en förbundsstat eftersom en gemensam 

arbetsmarknad skulle öka företags kompetensförsörjning och länderna skulle ha lättare att stå 



6 

 

emot ekonomiska fluktuationer. Wetterberg menar att det skulle vara möjligt att inom 15–20 år 

införa Förbundsstaten Norden (Wetterberg, 2010).  

3. Teori 

3.1 Regionalism 

Inom regionalismteori skiljer man mellan ”ny” och ”gammal” regionalism. Den gamla 

regionalismen präglades av ett bipolärt internationellt system där två supermakter kämpar emot 

varandra. Genom att knyta områden till sig blir regionaliseringen en maktfaktor för 

supermakten. Denna typ av regionalism som införs uppifrån syftar inte till att skapa en regional 

identitet och innefattar ofta endast ett samarbetsområde, exempelvis Nato som endast 

samordnar säkerhetsfrågor (Hettne, 2005, s 135-136).   

Ny regionalism har utvecklats i en multipolär världsordning. Istället för att införas uppifrån sker 

regionaliseringen inifrån regionen själv. Det påminner till viss del om nationsbyggnad eftersom 

begreppet innefattar en gemensam regional identitet och samarbetet sker inom flera områden. 

På grund av den allt mer globaliserade världen syftar ny regionalism till att integrera regionen 

i världsekonomin, till skillnad från gammal regionalism som snarare har ett protektionistiskt 

mål. Hettne menar att den nya regionalismen är en naturlig utveckling, givet hur det 

internationella samhället ser ut i dag måste även regioner förändras (Hettne, 2005, s 136).  

För att göra en skattning av regionaliseringsnivå har Hettne och Söderbaum formulerat fem 

grader av ”regionness”, alltså nivå av regional integration. Utvecklingen går inte tvunget åt 

högre regionness, alltså mot högre nivåer på skalan, utan en regions samarbete kan utvecklas åt 

båda hållen. Alla världens regioner rör sig inte naturligt mot nivå 5 (Hettne & Söderbaum, 2000; 

Hettne, 2005, s 137). De fem nivåerna är: 

1. Den naturgeografiska/ekologiska regionen (Regional space) är det naturliga 

utgångsläget för en regionaliseringsprocess. Stater som ligger geografiskt nära varandra 

kommer att behöva ha med varandra att göra eftersom de ofta delar naturresurser. De 

har också ofta liknande kultur och traditioner. Denna typ av region kallas också för ”pre-

regional zone” eftersom de existerade i en tid då det internationella systemet/samhället 

ännu inte existerade. Regionen bestäms av särskilda geografiska karaktäristika som 

exempelvis Afrika söder om Sahara. 

2. Regionen som socialt system (Regional complex) innebär en högre grad av translokala 

relationer mellan personer eller grupper. Staterna inom regionen har ett egenintresse av 
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att regionen är stabil, alltså samarbetar de till viss grad. Ekonomisk politik är inte ett 

område för samarbete och alla stater handlar ur ett egenintresse snarare än en känsla av 

att man ”sitter i samma båt”. Ett exempel på denna typ av region är Europa på 1800-

talet, där stater bildade allianser och handlade med varandra men endast av eget intresse. 

Regionen som socialt system existerar i ett anarkiskt internationellt system där stater är 

de enda relevanta aktörerna.  

3. Regionen som samhälle (Regional society) innebär ett formaliserat samarbete. 

Nationalstater deltar och på så sätt bestäms de yttre gränserna för regionen. En stat kan 

vara involverad i flera typer av samarbete, i olika konstellationer. Ofta sker samarbetet 

inte bara på hög politisk nivå utan också inom civilsamhället. För att placera in en region 

under den här kategorin krävs att det finns ett reglerat samarbete på olika områden. 

Samarbetet rör specifika sakfrågor. Ofta rör ett samarbete endast en fråga, exempelvis 

Natoländerna som samarbetar kring säkerhetsfrågor. Därför kan en stat utan svårigheter 

delta i flera regionala samarbeten i olika konstellationer, så länge de rör olika sakfrågor.   

4. Regional gemenskap (Regional community) är nästa steg på regionnesskalan. Regionen 

handlar gemensamt som en aktör med en gemensam identitet. Exempel på regional 

gemenskap är en säkerhetsgemenskap eller gemensam arbetsmarknad. En kollektiv 

identitet existerar i regionen och samarbetet präglas av ömsesidig tillit. De inre 

gränserna upplöses helt eller delvis, regionens yttre gränser är viktigare. För att placera 

in en region under den här kategorin krävs det dels ett samarbete kring utrikes- och 

säkerhetsfrågor i kombination med andra frågor och dels någon form av idé om en 

kollektiv identitet. Även undanröjande av gränshinder inom Norden placeras under 

denna kategori. Det går alltså inte att placera in en organisation som exempelvis Nato 

under denna nivå eftersom organisationen endast samarbetar på ett område och inte 

samtidigt på många olika områden. Det är svårt för en nation att delta i flera olika 

regionala samarbeten som kan placeras på denna nivå, det finns en stor risk att de 

krockar. Ett exempel på detta är relationen Norden – Europa.  

5. Institutionaliserad regional politisk formation (Region-state): det femte steget liknar 

men är inte identiskt med ett nationsbyggande. Till skillnad från de europeiska staterna 

som fick sina gränser efter westfaliska freden är dessa ”region-states” heterogena och 

multikulturella vilket medför att anslutningen till regionen måste ske på frivillig basis, 

annars fungerar samarbetet inte. Nationalstaterna ger upp hela eller en del av sin 

suveränitet till en överstatlig regional organisation. Exempelvis EU kan ses som en 
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region som placeras på nivå 5, då unionen har överstatlig makt.   

(Hettne & Söderbaum, 2000, s 462-468; Hettne, 2005, s 137). 

3.2 Tidigare forskning 

Forskningen om det nordiska samarbetet är i dagsläget begränsad. En stor del av litteraturen 

som behandlar Nordiska rådet är utgiven av eller skriven på uppdrag av Nordiska rådet eller 

ministerrådet. Detta medför en risk för att denna litteratur försöker framställa Nordiska rådet 

och ministerrådet i särskilt god dager. 

Inom forskningen om Nordiskt samarbete går det att urskilja två huvudlinjer: de som anser att 

det nordiska samarbetet i dagsläget är starkt och viktigt å ena sidan och de som anser att det är 

svagt och onödigt å den andra. Ofta är diskussionerna normativa och rör Nordiska rådets vara 

eller icke-vara. En deskriptiv studie kan därför bidra till att ge en mer neutral bild av samarbetet. 

Det nordiska samarbetet tas ibland upp som ett misslyckat regionalt samarbete då alla stora 

planer misslyckats och ersatts av svagare substitut, som när planerna på en gemensam tullunion 

inte gick igenom och länderna som ersättning bildade Nordiska ministerrådet. De nordiska 

ländernas oförmåga att samarbeta på så fundamentala områden som ekonomi och 

säkerhetspolitik visar tydligt på bristerna. Trots att Nordiska rådet ständigt pekar på de nordiska 

ländernas gemensamma historia, språk och kultur går det inte att bortse från att de fem länderna 

egentligen är ganska olika. Finland har visserligen svenska som officiellt språk men majoriteten 

av befolkningen behärskar det inte. Dessutom splittras regionen av ländernas olika anslutningar 

till och medlemskap i andra internationella samarbeten (Petersson, 2005; Strang, 2016, s 4). 

Wendt skildrar Nordiska rådets bildande, organisation, arbetsformer och resultat under rådets 

första år i sin bok ”Nordisk råd 1952-1978: struktur – arbejde – resultat” från år 1979. Han var 

själv generalsekreterare för Nordiska rådets danska delegation under flera år och deltog därför 

i sessionerna. Hans bok används för att täcka perioden 1952–1970 då det inte finns protokoll 

att tillgå.  

Det mest omfattande verket om det nordiska samarbetet är Sundelius och Wiklunds ”Norden i 

Sicksack: Tre spårbyten inom nordiskt samarbete” från år 2000. De har bett olika forskare 

redogöra för Nordiska rådets utveckling och samlat texterna i en antologi. De presenterar det 

nordiska samarbetet med särskilt fokus på de brytpunkter där det nordiska samarbetet tagit stora 

steg mot ökat eller minskat samarbete. Det avslutande kapitlet presenterar möjliga framtida 

scenarion för det nordiska samarbetet. Författarna har haft tillgång till Nordiska rådets protokoll 

och tidigare forskning, och flera av dem har själva deltagit i Nordiska rådets sessioner.  
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Sundelius och Wiklunds bok kom ut år 2000. 16 år har gått sedan dess och det finns alltså här 

ett utrymme att fylla i forskningen kring Nordiska rådet. Nordens position internationellt har 

förändrats och det internationella systemet ser i dag annorlunda ut. Därför är det intressant att 

titta på hur samarbetet har utvecklats från Nordiska rådets bildande fram till i dag.  

År 2016 publicerade Strang antologi ”Nordic Cooperation: A European region in transition” 

där han presenterar det nordiska samarbetet på olika nivåer. Dock fokuserar författarna inte 

särskilt mycket på Nordiska rådet utan snarare på det nordiska samarbetet i allmänhet samt hur 

internationella förändringar förändrat förutsättningarna för samarbetet. I och med att Nordiska 

rådet är det sammanhang där det nordiska samarbetet formaliserats och ramarna för samarbetet 

specificerats är en studie över Nordiska rådets syn på det nordiska samarbetet är viktig för att 

få en tydligare bild av samarbetets utveckling.  

4. Material och metod 

För att kunna undersöka hur det nordiska samarbetet har utvecklats och dess nuvarande status 

har jag valt att gå igenom Nordiska rådets protokoll. Genom att göra en idéanalys av protokollen 

går det att undersöka förändringen över tid. Som analysverktyg används Björn Hettne och 

Fredrik Söderbaums teori om fem grader av ”regionness”, alltså regional integration.  

4.1 Material 

Materialet som analyserats är Nordiska rådets presidents öppningsanförande vid den årliga 

sessionen. Anförandet har nedtecknats i sin helhet och är del av sessionens protokoll som 

återfinns i ”Blåa boken”, Nordiska rådets årsbok som släpps varje år. År 1996 flyttade Nordiska 

rådets presidium till Köpenhamn och därför finns originalprotokollen från åren 1993 och framåt 

på Riksarkivet i Köpenhamn. På grund av tidsbegränsning är materialet begränsat till åren 1971-

1992 som finns i Stockholm samt 2002–2016 som finns att hitta i sin helhet i digitaliserad form 

på Nordiska rådets hemsida.  

Protokollen från sessionerna från åren 1953–1970 finns på Riksarkivet i Stockholm men har 

blivit felarkiverade och går därför inte att hitta. Det finns inga kopior utan originalprotokollen 

är de enda exemplaren som existerar. På grund av detta och på grund av den begränsade tiden 

har jag för de första 17 åren fått förlita mig på tidigare forskning. Att titta på förändringen över 

tid utan att ha tillgång till material från de första 17 åren är problematiskt eftersom det blir 

svårare att få hela bilden av samarbetets utveckling. Det går inte att analysera de första åren 

utifrån samma faktorer som de senare eftersom det material som finns att tillgå inte är 

förstahandskällor. På grund av detta kommer analysen framför allt att inriktas på åren 1971-
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2015 medan åren 1953–1970 behandlas som historisk bakgrund. Med hjälp av litteratur går det 

att göra en bedömning av var det nordiska samarbetet befinner sig på regionnesskalan men det 

blir utifrån andra premisser. 

Valet av Nordiska rådets presidents öppningsanförande vid den årliga sessionen motiveras av 

att det går att se presidenten som en representant för Nordiska rådet. Vid öppningsanförandet 

tas de punkter upp som kommer att spela en central roll under sessionen, de utmaningar som de 

nordiska länderna och det nordiska samarbetet står inför samt den vision som Nordiska rådet 

har för det fortsatta samarbetet. Därför anser jag att just öppningsanförandet är ett bra 

analysobjekt trots sin ofta diplomatiska ton. Källan uppfyller kraven på centralitet eftersom det 

dels är presidentens egna ord och dels går att se presidenten som en central person inom 

Nordiska rådet. Det går också att argumentera för källans oberoende i och med att årsböckerna 

är direkta nedteckningar av vad som sades och inte bygger på andra källor. Att talen tecknats 

ned direkt och i sin helhet i protokollen gör att även samtidighetskriteriet uppfylls.  

Det går dock att kritisera valet av Nordiska rådets presidents öppningsanförande som 

analysobjekt utifrån tendenskriteriet. Presidentskapet roterar med ordförandeskapet vilket 

medför att presidenten alltid är en medlem i det nationella parlamentet, exempelvis 

riksdagsledamot, och kan därför ha ett särskilt intresse av att prioritera frågor som är av särskild 

vikt för presidentens eget land eller parti/partigrupp. Alltså påverkar presidenten som person 

till viss del innehållet. Dock ska presidenten enligt uppdraget leda presidiet som enligt 

Helsingforsavtalet artikel 52 består av medlemmar från alla nordiska länder med olika politiska 

meningsinriktningar. Presidiets uppdrag är att ”handha rådets löpande angelägenheter samt 

representera rådet” (Helsingforsavtalet artikel 52, 1962). Det finns dock anledning att tro att en 

person som väljs till president eller medlem i presidiet är positivt inställd till det nordiska 

samarbetet. Under bearbetningen av materialet gick det dock att se att presidenten talar både 

positivt och negativt om det nordiska samarbetet när det gäller de aktuella utmaningarna där 

både framsteg och misslyckanden, utmaningar och möjligheter tas upp. Om presidenten är 

tendentiös tar detta sig snarare uttryck i en optimistisk vision inför Nordiska rådets framtid. 

För åren 1953–1970 samt 1993–2001 har det av olika anledningar inte gått att få tillgång till 

protokollen. För de första 18 sessionerna, åren 1953–1970, har istället andra källor använts. 

Sundelius och Wiklund gav år 2000 ut ”Norden i sicksack: tre spårbyten inom nordiskt 

samarbete” som är en redogörelse för det nordiska samarbetet mellan åren 1945 och 2000. De 

har haft tillgång till och använt sig av protokollen de åren jag saknar vilket gör deras bok till ett 

användbart substitut för protokollen.  
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Den danske historikern Frantz Wendt gav år 1979 ut boken ”Nordisk råd 1952–1978: Struktur 

– arbejde – resultat”. Wendt var mellan åren 1952 och 1975 generalsekreterare för den danska 

delegationen till Nordiska rådet och har alltså följt sessionerna på nära håll. Eftersom 

sessionsprotokollen från 1953–1970 saknas används Wendts bok till stor del för att ge en 

överblick över samarbetet de första åren. Wendt har i sitt arbete haft tillgång till protokollen 

från dessa år. Att jag inte haft tillgång till originaldokumenten gör att jag måste godta den bild 

av Nordiska rådet som litteraturen visar. Författarnas tolkning av samarbetet blir därför viktig. 

Detta medför att dessa källor är något svagare när det gäller de källkritiska kriterierna. 

Centraliteten försvagas något eftersom författarna inte själva varit aktiva i alla sessioner. Även 

kriteriet samtidighet försvagas eftersom källorna författats i efterhand och inte som protokollen 

direkt efter sessionerna. Eventuellt kan litteraturen vara mindre tendentiös än presidentens 

öppningsanförande eftersom författarna saknar motiv för att försköna samarbetet utan har för 

avsikt att ge en reell bild av det. Dock har flera av författarna nära kopplingar till Nordiska rådet 

vilket gör att de ändå kan vara tendentiösa.  

Åren 1993–2001 saknas också eftersom originalhandlingarna finns på Riksarkivet i 

Köpenhamn och det på grund av begränsad tid varit omöjligt att studera dem. Denna period är 

tillräckligt kort för att avsaknaden av dessa protokoll inte ska spela en avgörande roll för 

analysen. Det finns en risk att det under dessa år skedde förändringar inom samarbetet som inte 

går att se genom att titta på materialet före och efter. Genom att använda Gry Larsens kapitel 

”Reformering av Nordisk Råd” ur Sundelius och Wiklunds ”Norden i sicksack: Tre spårbyten 

inom nordiskt samarbete” från år 2000 går det att få en relativt tydlig bild av hur det nordiska 

samarbetet utvecklades under 1990-talet och fortfarande uppfylla centralitets- och 

samtidighetskriteriet i relativt hög grad. Larsen har haft tillgång till Nordiska rådets protokoll 

från 1990-talet och beskriver de utmaningar som Nordiska rådet ställdes inför under perioden. 

Under den årliga sessionen väljs en ny president för det kommande året. Presidentskapet roterar 

mellan de nordiska länderna enligt samma schema som ordförandeskapet. Den nyvalde 

presidenten kommer alltid från det land som nästföljande år innehar ordförandeskapet 

(Nordiska rådet, 2016c). Tidigare hölls den ordinarie sessionen på våren och då i det land som 

var näst i tur att inneha ordförandeskapet, något som medförde att den avgående presidenten 

var från det land där sessionen hållits föregående år. Detta gör dock ingen skillnad för analysen. 

Vid de tillfällen då den avgående presidentens anförande varit för kort för att analysera eller av 

andra orsaker handlat om annat än det nordiska samarbetet, exempelvis år 1986 då sessionen 

hölls tre dagar efter mordet på den svenske statsministern Olof Palme och öppningsanförandet 
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ägnades åt kondoleanser, har istället den nyvalde presidentens första anförande analyserats. 

Eftersom det är presidenten i egenskap av rollen som president och inte i egenskap av sin egen 

person som är föremål för analys anser jag att det inte gör någon skillnad för resultatet. Dock 

kan detta innebära att det är samma person som håller öppningsanförandet två år i rad. Den 

tillträdande presidenten ett år kommer att vara avgående president följande år. På så sätt får 

denna persons åsikter och perspektiv större vikt än andra presidenter, eftersom samma 

presidents tal analyseras vid två tillfällen.  

Vissa år har utelämnats helt. År 1976 fick Nordiska rådets president förhinder och kunde inte 

närvara vid sessionens öppnande. Vice presidenten tog då över och höll öppningsanförandet 

(Nordiska rådet, 1976). Hans öppningsanförande är för kort och innehållslöst för att analysera. 

Eftersom så få år utelämnats och det inte går att hitta belägg i litteraturen för att dessa år avvikit 

från de kringliggande åren bör detta inte göra någon större skillnad för resultaten.  

4.2 Metod 

För att besvara frågeställningen gör jag en idéanalys av Nordiska rådets presidenters 

öppningsanföranden. Bergström och Boréus presenterar idéanalys som en metod för att studera 

utvecklingen av idéer exempelvis över tid, med hjälp av någon typ av analysschema (Bergström 

& Boréus, 2000, s 154). Denna metod passar bra för en studie av Nordiska rådets utveckling 

eftersom en tolkning av vilka idéer eller ideologiska aspekter som varit centrala vid varje 

session gör att åren går att placera in på Hettne och Söderbaums regionnesskala.  

Under genomgången av Nordiska rådets protokoll har jag identifierat två ämnen som 

presidenten tar upp och som är värdefulla för analysen. Det ena är vilka frågor som för tillfället 

är viktigast för det nordiska samarbetet och det andra är vilken vision presidenten har för 

samarbetet. Jag har valt att kalla kategorierna för ”fokusfrågor” och ”vision”. Genom att dela 

upp dem går det att med hjälp av Hettne och Söderbaums regionnesskala ge varje år två 

placeringar på skalan – ett för det regionala samarbetet det aktuella året och ett för den 

framtidsvision som presenteras. Nivån av regionalisering för de olika åren kommer då anta 

variabelvärden mellan 1 och 5. Eftersom det är grader av regionness med utrymme för tolkning 

kommer skalan att vara en ordinalskala, det går att rangordna nivåerna men skalstegen är inte 

lika stora. Genom att ge de olika åren ett värde mellan 1 och 5 går det att analysera materialet i 

två linjediagram där det går att se hur det faktiska samarbetet respektive visionen har utvecklats 

år för år. I och med att presidenten inte har möjlighet att ta upp exakt alla aspekter av det 

nordiska samarbetet under det tidsbegränsade öppningsanförandet behöver alla kriterier för de 
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olika nivåerna av regionness inte vara uppfyllda utan det räcker att de frågor presidenten tar 

upp går att placera in under en viss kategori. Detta innebär också en risk för att presidentens 

öppningsanförande indikerar en lägre nivå av samarbete än det faktiska eftersom de frågor som 

av presidenten bedöms som mest aktuella vid sessionen till exempel kan röra specifika 

samarbetsområden och alltså indikera nivå 3 trots att det faktiska samarbetet också rör frågor 

som går att placera på nivå 4. Risken är lägre att det blir tvärtom, att presidenten indikerar en 

högre samarbetsnivå än den faktiska. Detta beror på att det är vad som sägs explicit som 

analyseras. För att placera in ett år på nivå 5 krävs att presidenten faktiskt uttrycker sig på ett 

sätt som gör att det nordiska samarbetet uppfyller kriterier för nivå fem. Alltså kan ett år 

felaktigt placeras in på en lägre nivå än den faktiska eftersom det kan hända att presidenten inte 

tar upp frågor som skulle placera samarbetet högre. För att felaktigt placeras på en högre nivå 

än den faktiska krävs att presidenten tar upp frågor som placerar in samarbetet på den högre 

nivån. Det verkar mer sannolikt att presidenten inte tar upp en viss fråga under 

öppningsanförandet än att presidenten säger något om samarbetet som inte stämmer. 

1. Fokusfrågor: Vilka utmaningar är för tillfället de största för de nordiska länderna, det 

nordiska samarbetet och Nordiska rådet? Genom att titta på vilka utmaningar 

presidenten fokuserar på går det att se vilken typ av frågor som det nordiska samarbetet 

för tillfället kretsar kring. Genom att analysera utmaningarna går det att placera in 

Nordiska rådet på Hettnes och Söderbaums skala över grad av regionness. Variabeln 

kan anta variabelvärden mellan 1 och 5 på en ordinalskala och genom att placera in dem 

i ett linjediagram går det att se ifall det faktiska samarbetet förändrats och i så fall åt 

vilket håll. Ett exempel är år 1971 då de viktigaste frågorna rörde bland annat trafik, 

kultur, äktenskap, marknadsföring och färdsäkerhet. Att ha ett samarbete som är 

institutionaliserat men rör vissa specifika sakfrågor gör att Nordens nivå av regionness 

år 1980 var 3, och år 1980 antar därför variabelvärdet 3. Ett exempel på ett år då 

samarbetet hamnar på nivå 4 är år 2004, då Gabriel Romanus tar upp att nordiska 

medborgare flyttar mellan de nordiska länderna i hög grad och en av de viktigaste 

frågorna är då att det ska vara lika enkelt som att flytta inom landet, personen ska känna 

sig som hemma i alla länderna. Detta visar på en idé om en gemensam identitet, något 

som kan placeras på nivå 4 på regionnesskalan. 

2. Vision: Genom att isolera de uttalanden som visar på presidentens vision för framtiden 

går det att, precis som för ”fokusfrågor”, placera in de olika åren under Hettnes och 

Söderbaums skala över grad av regionness. Variabeln kan anta variabelvärden mellan 1 
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och 5 på en ordinalskala och genom att placera in dem i ett linjediagram går det att se 

ifall visionen för samarbetet förändrats och i så fall åt vilket håll. Att undersöka hur 

framtidsvisionen förändrats kan säga mycket om hur det nordiska samarbetet kommer 

att utvecklas, ifall Norden går mot mer integration eller inte. Exempel på ett uttryck för 

steg 4 på skalan är öppningsanförandet 1980 där presidenten gav uttryck för en önskan 

om att Norden i framtiden ska kunna samarbeta även kring säkerhets- och utrikespolitik 

och ses som en enhet utifrån. Skalsteg 4 på regionnesskalan innebär att regionen handlar 

som en gemensam aktör med gemensam identitet utåt. Detta innebär att år 1980 antar 

variabelvärdet 4 för kategorin ”vision”. 

Nordiska rådets arbete de första sjutton sessionerna går inte att år för år placera in under olika 

nivåer på regionnesskalan. Även om det skulle gå att identifiera vissa år är det inte presidentens 

öppningsanförande som då analyseras vilket skulle ge ett resultat som inte går att jämföra med 

det övriga.  

4.3 Reliabilitet och validitet 

Att placera in Nordiska rådets presidenters öppningsanföranden på Hettne och Söderbaums 

skala över regionness kräver en tolkning av både anförandena och regionnesskalan. Detta leder 

till brister i reliabiliteten eftersom någon annan med tillgång till samma material skulle kunna 

göra en annan tolkning och därför komma till en annan slutsats. För att undvika 

reliabilitetsproblemet hade en mer strikt typ av innehållsanalys kunnat genomföras, exempelvis 

räkna förekomsten av en specifik formulering. Dock hade detta istället medfört ett 

validitetsproblem då innehållsanalysen inte nödvändigt hade mätt det den var avsedd att mäta. 

Genom att endast räkna förekomsten av ett ord missar man nyanser. Eftersom materialet i det 

här fallet växlar mellan svenska, finlandssvenska, norska och danska blir det extra svårt med en 

sådan typ av analys eftersom man uttrycker sig på olika sätt på olika språk, även om man direkt 

skulle översätta den term som är föremål för analys. 

Validiteten i uppsatsen bygger på ett godtagande av Hettne och Söderbaums uppdelning av 

grader av regionness som indikator på vilken nivå det nordiska samarbetet ligger på. Med en 

annan definition av regionalt samarbete skulle validiteten sjunka ifall Hettne och Söderbaums 

används. Validiteten är också beroende av att Nordiska rådet kan ses som en indikator på det 

nordiska samarbetet i allmänhet och att presidentens öppningsanförande kan ses som 

representativt för Nordiska rådet. En alternativ undersökningsmetod för att öka validiteten hade 

kunnat vara att titta på de motioner som rådet lagt fram eller de rekommendationer som 
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Nordiska rådet kommit fram till varje år eftersom de handlingarna lämnar mindre utrymme för 

egen tolkning. Detta hade dock varit ett mycket större arbete och inte rymts inom uppsatsens 

tidsram.  

På grund av det relativt stora materialet och för att öka reliabiliteten har en explicit 

tolkningsstrategi använts. Presidentens öppningsanförande har tolkats utifrån vad som sagts, 

vilka frågor som togs upp, och inte utifrån vad som sades ”mellan raderna”. Detta kan medföra 

problem vad gäller validiteten, då vissa saker inte togs upp under öppningsanförandet men ändå 

var en stor del av Nordiska rådets arbete.   

5. Resultat 

I Nordiska rådets presidents öppningsanföranden vid sessionens öppnande går det att identifiera 

tre ämnen som talen under alla år kretsar kring och som återkommer år efter år. Ett av dessa 

ämnen är anledningen till att de nordiska länderna över huvud taget samarbetar, en sorts 

legitimering av Nordiska rådets existens. Mellan år 1971 och 2015 anges olika varianter av 

samma två argument för att man över huvud taget samarbetar mellan de olika länderna. 

Anledningarna skiljer sig inte nämnvärt från när Nordiska rådet startade. Den ena anledningen 

till att de nordiska länderna över huvud taget ska samarbeta är att de ligger nära varandra och 

därför möter ungefär samma utmaningar, för att kunna bemöta dem mer effektivt tjänar alla på 

att länderna samarbetar. Den andra anledningen är att de nordiska länderna har traditioner, 

kultur och språk gemensamt vilket ger samarbetet gynnsamma förutsättningar. Det går inte att 

se någon förändring i hur presidenten legitimerar samarbetet mellan åren. 

5.1 Fokusfrågor 

Redan innan de nordiska länderna bildade Nordiska rådet fanns organiserat samarbete inom 

Norden. Som Nordiska rådets president vid sessionen 1977, dansken Poul Hartling, uttryckte 

det: ”Det nordiske samarbejde er ældre end Nordisk Råd. Men med Nordisk Råd fik 

samarbejdet en ny dimension. Nordisk Råd blev parlamenternes og regeringernes nordiske 

mödested” (Nordiska rådet, 1977, s 55). I och med att samarbetet var organiserat redan innan 

1952 går det att argumentera för att det nordiska samarbetet redan uppnådde kriterierna för nivå 

3 på Hettne och Söderbaums regionnesskala. Särskilt nivå 3 går att applicera på flera olika typer 

av samarbete på grund av dess breda innebörd. För att ett år ska tilldelas variabelvärde 3 för 

kategorin ”fokusfrågor” ska presidenten prata om ett samarbete som inte innefattar säkerhets- 

eller utrikespolitiska frågor utan istället specifika samarbetsområden som till exempel trafik- 

och energifrågor. Ett exempel på ett öppningsanförande som placerar året på nivå 3 är 
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norrmannen Kåre Willochs anförande från Nordiska rådets 22:a session 1974. Willoch tar upp 

den globala oljekrisen som en utmaning som drabbar de nordiska länderna på liknande sätt. Han 

betonar vikten av att samarbeta kring energi och naturresurser för att säkra att de nordiska 

ländernas energitillgång är tryggad vid en liknande energikris i framtiden (Nordiska rådet, 1974, 

s 53). Detta är ett tydligt exempel på en sakfråga som diskuteras i Nordiska rådet och behandlas 

som en specifik utmaning där de nordiska länderna alla gynnas av att samarbeta.  

Ett exempel på ett anförande som istället placerar in det nordiska samarbetets aktuella grad av 

regionness på nivå 4 är islänningen Höskuldur Þórhallssons öppningsanförande vid Nordiska 

rådets 67:e session i Reykjavik år 2015. De frågor som Þórhallsson betonar som extra viktiga 

för Nordiska rådet är säkerhetsläget efter Rysslands annektering av Krim 2014 och den 

gemensamma profil som Norden ska ha utomlands (Nordiska rådet, 2016). De frågor som 

Þórhallsson väljer att lägga fokus på indikerar att det nordiska samarbetet fördjupats och ligger 

på nivå 4, regional gemenskap. Samarbete kring säkerhets– och utrikespolitik samt en 

gemensam identitet både inom regionen samt utåt är kriterier för nivå 4 på regionnesskalan.  

Genom att studera åren 1971–1992 samt 2002–2015 går det att ange ett variabelvärde för vart 

och ett av åren som visar på nivå av regionness. Resultatet presenteras i modell 5.1.1 nedan.  

Modell 5.1.1 
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Figuren delar tydligt upp åren i två perioder: 1971–1991 då graden av regionness var 3 och 

1992–2015 då graden av regionness var 4. En outlier finns, år 1980. Detta år höll Olof Palme 

öppningsanförandet på Nordiska rådets 28:e session i Reykjavik. Palme tar upp det rådande 

världsläget, det kalla kriget är på väg att eskalera. De nordiska länderna har kommit överens 

om att inte diskutera säkerhets- eller utrikespolitik för att den nordiska balansen ska vara 

trovärdig, något som Palme själv tar upp: ”Nordiska rådet är ett rådgivande organ och rådet 

uppträder icke utåt gentemot den övriga världen med beslut om resolutioner eller liknande. 

Utrikespolitiska och försvarspolitiska frågor hör icke under rådets kompetens. Vi har skäl att 

säga, att inte minst denna dubbla begränsning har medverkat till att det skapats förtroende för 

rådets arbete och dess möjligheter”. Dock uttrycker Palme en önskan om att en dag kunna 

samarbeta även på dessa områden (Nordiska rådet, 1980, s 53). Anledningen till att Palmes 

öppningsanförande placerar året på nivå 4 är dock att han pratar om hur Norden är en 

föregångsregion, hur det nordiska samarbetet kan leda vägen för andra regionala samarbeten. 

Han menar att Norden när det kommer till fredsarbete redan agerar och betraktas som en 

gemensam aktör internationellt. Den nordiska balansen kan också ses som en gemensam 

säkerhetspolitisk strategi som syftar till att hålla de nordiska länderna borta från skottlinjen. 

Placeringen av år 1980 på nivå 4 går att diskutera och det kan också vara ett uttryck för Palmes 

personliga åsikter om och tolkning av det nordiska samarbetet, men i och med att analysobjektet 

är hur Nordiska rådets president ser samarbetet kommer året ändå att placeras på denna nivå. 

Att alla andra år mellan 1971 och 1991 placerar sig på nivå 3 indikerar att Palmes tal inte är 

representativt för hur det faktiska samarbetet såg ut, utan att han snarare gav uttryck för sina 

egna åsikter. Det indikerar också att presidenten faktiskt hade ganska stort utrymme att uttrycka 

sina egna åsikter även de andra åren och det faktum att en stor majoritet av åren hamnar under 

samma nivå får en starkare trovärdighet då det kan ses som att presidenten själv, förmodligen i 

samråd med presidiet, bedömt det aktuella läget.  

Figuren visar utvecklingen mellan åren 1971–2015. De första sjutton sessionerna, 1953–1970, 

är inte möjliga att analysera var för sig. Dock går det att argumentera för att själva bildandet av 

Nordiska rådet gör att samarbetet hamnar på nivå 3 på regionnesskalan. Kriterierna för nivå 3 

uppfylls i och med att de nordiska länderna har ett formaliserat samarbete där nationalstater 

deltar och utgör de yttre gränserna och inom detta samarbete diskuterar specifika sakfrågor. 

En av de viktigaste händelserna för Nordiska rådets utveckling var undertecknandet av 

Helsingforsavtalet 1962. Innan detta hade samarbetet skett under fria och icke bindande former, 

till stor del var grunden för samarbetet konventioner snarare än regler. Samordning av 
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lagstiftning skedde på nationell basis. Helsingforsavtalet var ett sätt att fästa konventionerna på 

papper i ett internationellt avtal och användes till stor del för att stärka de nordiska ländernas 

position i förhandlingar om ett eventuellt EEC-medlemskap. Dessutom kunde 

Helsingforsavtalet stärka Finlands position gentemot Sovjetunionen. Året då avtalet 

utformades, 1961, satte Sovjetunionen hård press på Finland gällande landets samarbete med 

Natoländerna Norge och Danmark som året innan hade fördjupat sitt samarbete med 

Västtyskland (Wendt, 1979, s 20-21). Genom att formalisera samarbetet fördjupade de nordiska 

länderna sin regionala integration. Dock är undertecknandet av Helsingforsavtalet inte en 

tillräckligt stor händelse för att nivån av regionness ska förändras mellan åren 1961 och 1962. 

Snarare än att bidra till att samarbetet går från en nivå till en annan blir Helsingforsavtalet ett 

sätt att formalisera samarbetet och stabilisera det på nivå 3. Efter Helsingforsavtalets 

undertecknande är sannolikheten för att samarbetet ska utvecklas i riktning mot mindre 

regionalt samarbete betydligt mindre än tidigare.  

Wendt skriver att under åren 1952–1970 var Nordiska rådets största utmaningar att hitta 

lösningar på en rad praktiska samarbetsproblem (Wendt, 1979, s 13). Detta indikerar att 

samarbetet under hela perioden låg kvar på nivå 3, där praktiska samarbetsfrågor är i fokus. Vi 

vet också att inget samarbete inleddes på säkerhets- och utrikespolitiska områden inom 

Nordiska rådet under dessa år.  

Åren 1971–1991 klassas som nivå 3, med undantag för år 1980, och ur litteraturen går det alltså 

att utläsa att samarbetet redan från start låg på denna nivå. Det går därför att anta att samarbetet 

mellan åren 1953 och 1970 låg på nivå 3 på regionnesskalan. Ingenting i litteraturen pekar på 

någon avvikelse. År 1962 bidrog undertecknandet av Helsingforsavtalet till att nivån av 

regionness stabiliserades på nivå 3.  

Att det nordiska samarbetet tar ett steg upp på skalan från nivå 3 till nivå 4 i början av 1990-

talet stämmer överens med vad övrig forskning visar. Stormakternas maktkamp hindrade under 

kalla kriget det nordiska samarbetet från att fördjupas då de nordiska länderna hade olika 

allierade (Wetterberg, 2010). Kalla krigets slut märks tydligt i materialet. År 1991 är 

formuleringarna kring det nordiska samarbetet mycket vaga och kretsar främst kring hur 

Norden ska anpassa sig till det förändrade läget i Europa. President Páll Pétursson håller 

öppningsanförandet och talar i väldigt vaga ordalag om Nordiska rådets arbete. Dock går det 

redan år 1991 att skönja en förändring i och med att öppningsanförandet börjar med att 

presidenten önskar regeringscheferna från de baltiska länderna välkomna då de för första 
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gången bjudits in till Nordiska rådets session (Nordiska rådet, 1991, s 43). Att regeringscheferna 

från de andra baltiska länderna är inbjudna är ett tecken på förändringen i Europa. 

År 1992 håller finländaren Ilkka Suominen ett öppningsanförande där han pekar på hur viktigt 

det är att Norden talar med en gemensam röst för att få starkare genomslag. Utrikesministrarna 

ska börja samarbeta inom Nordiska ministerrådet, något som tidigare varit helt omöjligt. 

Suominen tar också upp att Norden som region ska börja samarbeta närmare med de andra 

länderna runt Östersjön samt för tillfället jobbar på att presentera en tydlig profil utåt (Nordiska 

rådet, 1992, s 43). Dessa uttalanden gör att samarbetet kan klassas som nivå 4 på 

regionnesskalan då kriterier för nivå 4 är att regionen har en gemensam identitet och profil samt 

samarbetar kring utrikespolitiska frågor.  

Redan år 1990 indikeras att en förändring är på väg. Även om öppningsanförandet inte går att 

klassa som nivå 4 visar Nordiska rådets svenska president Karin Söder tydligt att det inom en 

snar framtid är på väg dit. Söder säger att ”Nordiska rådet har nu lämnat anonymiteten. Vi har 

fått, eller rättare sagt skaffat oss, en profil som innebär att intresset för vårt arbete ökar.” 

(Nordiska rådet, 1990, s 41). Hon påpekar också att i och med förändringarna i Europa kommer 

ett samarbete kring säkerhets- och utrikesfrågor att krävas, trots att dessa frågor för tillfället inte 

omfattades av Helsingforsavtalet. Bara något år senare började de nordiska länderna att 

samarbeta kring dessa områden.  

Sverige hade efter kalla krigets slut inte lika stort behov av att hålla fast vid neutralitetspolitiken. 

Detta var en viktig orsak till att det nordiska samarbetet kunde utvecklas inom försvars-, 

säkerhets- och försvarspolitiska frågor under 1990-talet. Finland var inte längre bundet av sina 

relationer till Sovjetunionen (Olesen & Strang, 2016, s 32).  

Larsen skriver att de politiska omvälvningarna i Europa under början av 1990-talet i hög grad 

påverkade det nordiska samarbetet. EU:s ökade betydelse, globaliseringen samt förändringarna 

i närområdet gjorde att utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor togs upp mer och mer på 

Nordiska rådets agenda. Fram tills slutet på 1980-talet hade Nordiska rådet främst fokuserat på 

intranordiska frågor som diskuterades sektorsvis. Under 1990-talet reformerades Nordiska 

rådet för att bättre kunna möta tidens utmaningar. Exempelvis hade Sverige och Finland gått 

med i EU år 1995 vilket gjorde att tre av fem nordiska länder nu var med i unionen (Larsen, 

2000, s 202). Larsens redogörelse för hur det nordiska samarbetet förändrades i början av 1990-

talet stämmer överens med vad grafen visar, att samarbetet gick från nivå 3 till nivå 4 mellan 

åren 1991 och 1992.  
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För att inte riskera att det nordiska samarbetet förlorade sin legitimitet som mellanstatlig 

organisation när EU fick större inflytande reformerades Nordiska rådet under 1990-talet, 

exempelvis blev presidiets roll tydligare och partigrupperna fick ökad vikt i förhållande till 

nationella grupperingar. Även riktlinjer för hur EU-direktiv ska implementeras i de nordiska 

länderna utvecklades under 1990-talet (Larsen, 2000, s 208-210). Detta påverkar dock inte det 

regionala samarbetets nivå av regionness i någon större utsträckning, det går trots Sveriges och 

Finlands anslutning till EU att argumentera för att samarbetet når nivå 4.  

Mellan åren 2001 och 2015 går det att utläsa ur grafen att samarbetet låg stadigt på nivå 4. 

Formuleringarna i presidenternas öppningsanföranden rör ofta upphävandet av gränshindret 

och samarbetet kring utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Dessutom fokuserar presidenterna 

på att skillnaden mellan att bo i det nordiska land man är född i och att flytta till ett annat inte 

ska existera. ”Nordbon”, ”nordiska medborgare”, nämns allt oftare – något som också visar på 

den gemensamma identiteten inom Norden som också är ett av kriterierna för att nå upp till 

nivå 4 på regionnesskalan. Ett exempel på detta är när Gabriel Romanus, president vid Nordiska 

rådets session i Stockholm år 2004, säger att ”Nu fokuserar vi det inomnordiska arbetet på att 

underlätta tillvaron för de ca 40 000 som bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat nordiskt 

land och för de 250 000 som bor i ett land och är medborgare i ett annat nordiskt land.” Han 

benämner också Norden som ”vår home base” (Nordiska rådet, 2004) 

5.2 Vision 

Genom att titta på den aktuella situationen år för år går det att mäta på vilken nivå det nordiska 

samarbetet ligger för tillfället. Det säger dock inte särskilt mycket om vart det nordiska 

samarbetet är på väg. Att titta på hur presidenten talar om framtidsvisionen för Nordiska rådets 

arbete kan säga något om hur det nordiska samarbetet kan tänkas utvecklas i framtiden. Det kan 

också indikera hur stark tilltro Nordiska rådet själva har till organisationen och dess arbete. 

Även om den vision som presenteras ett visst år aldrig blir verklighet är det intressant att se hur 

presidenten ser på arbetet. 

Genom att identifiera de formuleringar som handlar om framtidsvisioner och placera in dem på 

Hettne och Söderbaums skala över regionness går det att göra ett linjediagram som visar ifall, 

och i så fall åt vilket håll, visionen för Nordiska rådets framtid har förändrats över tid. Resultatet 

presenteras i modell 5.2.1. 
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Modell 5.2.1 

 

Ur figuren kan vi utläsa att visionen för det nordiska samarbetet inte har förändrats särskilt 

mycket mellan åren 1971 och 2015, de allra flesta åren har visionen legat på nivå 4. 

Några outliers finns. På nivå 3 finner vi åren 1975, 1977 och 1987. Åren 1973 och 2010 målade 

Nordiska rådets president upp en vision för samarbetet som kan placeras på nivå 5. I och med 

att dessa outliers existerar går det att dra slutsatsen att presidenten själv har makt över vilken 

vision som hen presenterar. Dock gör det att det blir något svårare att generalisera presidentens 

åsikter till hela det Nordiska rådet, i och med att presidentens personliga åsikter också spelar 

in. Det går dock inte att utesluta att öppningsanförandena även de år som avviker speglar 

Nordiska rådets vision för sitt fortsätta arbete, och att dessa år av någon anledning avviker. För 

att få en tydligare bild av vad dessa outliers säger om Nordiska rådets utveckling är det viktigt 

att studera dem närmare. 

Tre år, 1975, 1977 och 1987, hamnar samarbetet på nivå 3. År 1975 är huvudtemat för Nordiska 

rådets svenska president Johannes Antonssons öppningsanförande en naturkatastrof som 

drabbat Island samt den internationella oljekrisen. Anförandet handlar om energiförsörjning 

och vikten av att Island får igång sin fiskenäring så snart som möjligt. De visioner han 

presenterar är ett tätare samarbete med EG samt att få igång ett nordiskt energisamarbete för att 
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trygga energiförsörjningen (Nordiska rådet, 1975, s 53). Dessa visioner går att placera in på 

nivå 3 eftersom de handlar om praktiska samarbetsfrågor. Han nämner inte något som gör det 

troligt att han vill att Norden ska bli en region på nivå 4. Dock går det inte att utesluta att 

Antonsson ändå har sådana åsikter – det aktuella året var det helt enkelt vissa frågor som var 

viktigare, och fokus lades på dem.  

Åren 1977 och 1987 firar Nordiska rådet 25 respektive 35 år. 1987 är det dessutom 25-

årsjubileum för Helsingforsavtalet. Fokus i öppningsanförandena ligger därför mycket på 

jubileerna snarare än faktiska frågor. President Poul Hartling går i öppningsanförandet vid den 

25:e sessionen år 1977 igenom Nordiska rådets framgångar dittills, vilka framför allt kretsar 

kring miljö, kultur och trafik. Han presenterar ingen tydlig vision för det framtida samarbetet 

utan argumenterar för att man ska fortsätta på samma sätt som man gjort (Nordiska rådet, 1977, 

s 55). Därför är år 1977 svårt att analysera. År 1987 placeras också på nivå 3. Precis som år 

1977 firas ett jubileum – Nordiska rådet firar 35 år och Helsingforsavtalet firar 25 år. President 

Anker Jørgensen från Danmark öppnar sessionen genom ett anförande där han tar upp de 

framsteg som gjorts (Nordiska rådet, 1987, s 53). Det finns alltså en risk att åren 1977 och 1987 

felaktigt placerats på nivå 3, då presidenten inför jubileumsanförandet valt att främst fokusera 

på vad man åstadkommit och inte på vad som bör förändras. Det är dock inte möjligt att 

analysera vad som inte sägs, så utifrån materialet placeras åren på nivå 3. Det är viktigt att hålla 

i minner att denna placering inte nödvändigtvis indikerar att Nordiska rådet under dessa år hade 

en framtidstro som kan placeras på en lägre nivå.  

Två år placeras på nivå 5: 1973 och 2010. För att nå upp till denna nivå krävs en framtidsvision 

som innehåller någon typ av överstatlighet.  

Vid den 21:a sessionen år 1973 presenterar president V J Sukselainen en vision där Nordiska 

rådet fungerar som ett parlament och Nordiska ministerrådet som en regering. Dessutom vill 

han att man ska gå ifrån att arbeta i nationella grupper till att arbeta i transnationella 

partigrupper. På så sätt kommer ledamöterna inte att fokusera lika mycket på sina nationella 

intressen utan ha det nordiska bästa för ögonen. Han vill också att de nationella regeringarna 

ska vara mer aktiva i det nordiska samarbetet. Det som gör att nivå 5 uppnås är att han uttrycker 

en önskan om att kunna fatta bindande beslut (Nordiska rådet, 1973, s 52). Ur Sukselainens 

öppningsanförande går att utläsa en önskan om en överstatlighet i beslutsfattandet, vilket gör 

att året placeras på nivå 5. Dock framgår det inte helt huruvida detta är en faktisk önskan från 

Sukselainens sida eller om det endast är en tanke han prövar, så även om år 1973 går att placera 

på nivå 5 säger det oss inte särskilt mycket. 
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År 2010 var öppningsanförandet präglat av Gunnar Wetterbergs publikation ”Förbundsstaten 

Norden” där förslaget om att skapa en gemensam nordisk förbundsstat utreds. President Helgi 

Hjörvar från Island presenterar under öppningsanförandet en framtidsvision som inte är lika 

långtgående som Wetterbergs men ändå når nivå 5. Hjörvar tar upp att vetorätten i Nordiska 

ministerrådet borde avskaffas. I dagsläget, menar Hjörvar, blockerar länderna varandra genom 

att besluten måste fattas genom konsensus. ”Men nogle gange gør konsensusprincippet – så 

godt, som det nu er – at den, som vil mindst, bestemmer mest. Vi synes i Præsidiet, at det er på 

tide, at vi tager en alvorlig diskussion om, om ikke tre eller fire lande kan gå videre med et 

projekt eller spørgsmål, hvis de mener, det har nordisk værdi, uden at et eller to lande kan stoppe 

det.” (Nordiska rådet, 2010). Hjörvars uttalande visar också att detta är något som de har 

diskuterat i presidiet, vilket innebär att det inte endast är presidentens personliga åsikt utan att 

den går att se som representativ för Nordiska Rådet. Att avskaffa vetorätten innebär i praktiken 

att Nordiska ministerrådet får överstatlig makt, vilket är ett kriterium för att uppnå nivå 5. 

Att framtidsvisionen når nivå 5 samma år som Wetterbergs publikation släpptes är förmodligen 

ingen slump. Även om Hjörvars vision skiljer sig från Wetterbergs finns en möjlighet att 

Wetterberg i och med sitt förslag har öppnat upp för att tänka kring samarbete på nivå 5.  

I och med att data för åren 1993–2001 saknas går det inte att utesluta att en förändring skett 

under dessa år. För dessa år får vi istället använda oss av tidigare forskning för att försöka utreda 

huruvida framtidsvisionen för samarbetet förändrats. Olesen och Strang tar upp att när Sverige 

lämnade in sin ansökan om EU-medlemskap år 1991 och Finland och Norge följde efter år 1992 

förberedde sig de nordiska länderna för en situation där alla nordiska länder förutom Island var 

EU-medlemmar (Olesen & Strang, 2016, s 33). Framtiden var dock oviss för samarbetet och 

det diskuterades huruvida Nordiska rådet över huvud taget skulle finnas kvar. De nordiska 

ledarna bestämde sig till slut för att alternativet för ett Norden i EU var att ha en gemensam 

EU-strategi och på så sätt få en starkare röst. Till slut gick Sverige och Finland med i EU år 

1995 medan det norska folket röstade nej till ett medlemskap (Olesen & Strang, 2016, s 34). I 

och med att materialet för åren 1993–2001 saknas är det svårt att se hur visionen utvecklades 

år för år under dessa relativt avgörande år. Dock pekar det faktum att det de kringliggande åren 

1992 och 2002 går att placera in den framtidsvision som presenterades under 

öppningsanförandet på nivå 4 på att nivån under 1990-talet varit 4. Eventuellt har det avvikit 

under något eller några år men det går inte att utläsa. Grafen visar att trots att det finns några 

avvikelser har de nordiska politikerna haft en idé om att det nordiska samarbetet bör ligga på 

nivå 4, alltså att Norden ska klassas som en regional gemenskap. Denna stabilitet i 
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framtidsvisionens nivå gör att det går att dra slutsatsen att även de saknade åren hamnar på 

denna nivå.  

Redan i slutet på 1940-talet, innan Nordiska rådet bildades, diskuterade de nordiska länderna 

planer på att samarbeta kring ekonomi och försvarsfrågor (Wendt, 1979, s 12). Trots att detta 

aldrig blev verklighet går det att argumentera för att dessa diskussioner visar på en vision som 

når nivå 4. Det är svårt att placera in de första åren, 1952–1970, på någon särskild nivå. Att 

framtidsvisionen från början var nivå 4 och att det ligger på nivå 4 det första året i mätningen, 

1971, gör att det går att anta att visionen legat på samma nivå under åren 1952–1970. Dock 

finns en risk att det avvikit, detta går inte att avgöra utan tillgång till det saknade materialet.  

6. Slutsats 

Frågeställningen som skulle besvaras lyder: Hur har Nordiska rådet utvecklats sedan bildandet 

1952? Vilken agenda har Nordiska rådet haft för det nordiska samarbetet över tid samt för 

framtiden?  

För att besvara frågeställningen formulerades tre operationella frågeställningar:  

- Hur utvecklades Nordiska rådet från bildandet fram till år 1970, utifrån Hettne och 

Söderbaums regionnesskala? 

- Hur har Nordiska rådets president framställt det Nordiska samarbetet i sitt 

öppningsanförande vid Nordiska rådets årliga sessioner år 1971–2015? 

- Vilken nivå av regionness uppnår det nordiska samarbetet sett ur Nordiska rådets 

presidents perspektiv mellan åren 1971 och 2015, utifrån Hettne och Söderbaums 

regionnesskala? 

- Vilken nivå av regionness uppnår Nordiska rådets presidents framtidsvision för 

Nordiska rådets arbete, utifrån Hettne och Söderbaums regionnesskala? 

Efter att ha analyserat litteraturen om de första åren i Nordiska rådets historia, 1952–1970, går 

det att dra slutsatsen att samarbetet under hela perioden legat på nivå 3, ”regional society”, på 

Hettne och Söderbaums regionnesskala. Nivå 3 innebär att samarbetet är formaliserat och 

främst gäller specifika sakfrågor. Nationalstater deltar och på så sätt bestäms de yttre gränserna 

för regionen. En stat kan vara involverad i flera typer av samarbeten, i olika konstellationer, 

eftersom samarbetet rör just specifika sakfrågor. Bildandet av Nordiska rådet 1952 medförde 

att nivå 3 uppnåddes och undertecknandet av Helsingforsavtalet 1962 gjorde att sannolikheten 
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att samarbetet skulle utvecklas mot en lägre nivå minskade. Det finns inga indikationer på att 

det regionala samarbetet avvek från nivå 3 under något år mellan år 1952 och 1970. 

Som framgick i resultatdelen framställde presidenten samarbetet som nivå 3 under sessionerna 

åren 1971–1991. Ett år avvek från de andra men generellt framställdes samarbetet på samma 

nivå under hela denna period. 

Åren 1992–2015 är samarbetet på nivå 4, ”regional community”. Det innebär att regionen 

handlar gemensamt som en aktör med en gemensam identitet. De inre gränserna upplöses helt 

eller delvis, regionens yttre gränser är viktigare. I början av 1990-talet börjar Nordiska rådet att 

öppet diskutera utrikes- och säkerhetsfrågor. I materialet går det att se en skillnad mellan hur 

man talar om samarbetet år 1991 och år 1992. Även undanröjande av gränshinder inom Norden 

blir mer aktuellt. Detta indikerar att Norden tar ett steg uppåt på regionnesskalan, från nivå 3 

till nivå 4.  

Framtidsvisionen som Nordiska rådets president presenterar i sitt öppningsanförande följer inte 

samma utveckling som det faktiska samarbetet. Det går inte att se någon utveckling vad gäller 

den framtidsvision som Nordiska rådets president presenterar över åren. Som presenterats i 

resultatdelen har framtidsvisionen stadigt legat kvar på nivå 4 under hela tidsperioden, med 

några få avvikelser. Det går utifrån detta att dra slutsatsen att Nordiska rådet mellan åren 1971 

och 1991 ville fördjupa samarbetet men hindrades av olika omständigheter, främst på grund av 

kalla kriget. Norge, Danmark och Finland var med i Nato medan Sverige var alliansfritt och 

Finland hade ett avtal om vänskap, samverkan och ömsesidigt bistånd med Sovjetunionen. De 

nordiska ländernas önskan att behålla den nordiska balansen gjorde att Norden inte kunde 

samarbeta kring säkerhets-, utrikes- och försvarspolitiska frågor. I början av 1990-talet, efter 

Sovjetunionens fall, blev det möjligt för de nordiska länderna att ta ett steg upp på 

regionnesskalan i och med att den nordiska balansen inte längre behövdes. Eftersom visionen 

hela tiden hade varit ett samarbete på nivå 4 utvecklades det nordiska samarbetet till att ligga 

på denna nivå så fort de yttre hindren avskaffades.  

I dag går det inte att se en liknande utveckling. Framtidsvisionen har även de senaste åren legat 

kvar på nivå 4, trots förändrad internationell situation. Wetterbergs förslag om Norden som en 

förbundsstat är visserligen en indikator på att det finns ett möjligt framtidsscenario där Norden 

har ett samarbete på nivå 5. Dock går det inte att dra slutsatsen att det nordiska samarbetet 

kommer att utvecklas dit inom en snar framtid eftersom resultaten visar att Nordiska rådets 

vision är att ha ett samarbete på nivå 4.  
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7. Vidare forskning 
För att ge en klarare bild av samarbetets utveckling är det värdefullt att titta på de saknade åren, 

1953–1970 samt 1993–2001. Även att gå tillbaka längre än till 1952 och titta på vilka grader 

av regionness Norden uppnått historiskt kan vara en intressant studie. 

En intressant aspekt för vidare forskning är huruvida öppningsanförandet skiljer sig åt beroende 

på vilket land som innehar presidentskapet för tillfället. Går det till exempel att se att en svensk 

president ställer sig mer positiv till EU medan en norsk är mer positiv till Nato?  

Att titta på presidentens öppningsanförande varje år ger inte en särskilt tydlig bild av vad som 

faktiskt skett i Nordiska rådet. För att få en tydligare bild hade debatter eller motioner kunnat 

analyseras. Då krävs dock större resurser. Att jämföra den bild Nordiska rådet ger av det 

nordiska samarbetet med den bild som presenteras exempelvis i media hade förmodligen gett 

en mer rättvis bild av Nordiska rådets faktiska inflytande.  
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