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ABSTRACT 

The Motor Group of the European Council was commissioned in the autumn of 1997 to 

prepare a proposal for a new European Bus and Coach Directive. In the beginning, most of 

the Member States did not have the accessibility requirements as their main concern; still a 

smaller network with actors from the National delegations from Britain, Germany and 

Sweden would influence the other National delegations in the Council group to finally agree 

to retain the requirement of accessibility of the Directive. Within the EU decision process, the 

European Disability movement acted as a strong player during the whole negotiation process 

using the proposal to a new Bus and Coach Directive as a tool to influence key actors to go 

towards a Directive with a strong approach for accessibility.  

Policy Transfer and Policy Transfer Network are used as analytical tools to understand and 

structure the transfer of the question of accessibility during the negotiation process.  Actors 

understanding how the bureaucratic process works within the EU decision system have a 

chance to contributing for the changes in the directions they wishes for within a range of 

policy areas. The principal aim of the Directive was to guarantee the safety of passengers and 

to provide technical prescription in particular to wheelchair users. In the end it turned out to 

be one of the most successful achievements for the European Disability movement in history. 

 

Key words: Accessibility, the EU Decision-making process, Policy transfer, European 

Disability policy, European Directives, the European Council working groups, lobbying, 

Policy network 
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Jan Petzäll tidigare tjänsteman vid dåvarande Vägverket som tog emot mig på sin arbetsplats och lät 

mig ta del av ett digert arbetsmaterial från tiden som expert vid svenska delegationen i 
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Härtill vill jag räkna upp de personer som genom intervjuer och samtal bidragit till en djupare 

förståelse inom ämnet i mitt uppsatsarbete. Dessa personer är: 

Ingrid Buch, tidigare ombudsman vid DHR 

Ingemar Färm, tidigare ordförande vid HSO  

Anders Lindberg, tidigare chefstjänsteman vid Näringsdepartementet. Dåvarande expert tillsammans 

med Jan Petzäll i den svenska delegationen i rådsarbetsgruppen för motorfordon. 

Maria Nyman lobbyist vid European Disability Forum (EDF). 

Eva-Britt Svensson, svensk EU-parlamentariker. 
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Rolf Waara, tidigare expert och lobbyist vid UITP - EuroTeam i Bryssel. 

Tack till familj, släkt, vänner och bekanta samt kollegor som engagerat sig för slutförandet av denna 

uppsats. 
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Förkortningar  

CEMT the European Conference of Ministers of Transport 

DHR De Handikappades Riksförbund/ Delaktighet – Handlingskraft - Rörelsefrihet 

The Disability Intergroup of the European Parliament /  

EU-parlamentets tvärpolitiska grupp om funktionshinder. 

ECE i Genève - United Nations Economic Commission for Europe 

EDF European Disability Forum (Europeiska handikapplobbyn) 

HSO Handikappförbundens samarbetsorgan 

Motorfordonsgruppen i Rådet 

NGO Non-Governmental Organization 

RADAR, the Royal Association for Disability and Rehabilitation 

UITP – EuroTeam, the International Association of Public Transport/ L´Union Internationale 

des Transports Public 

 

Länder med ordförandeskap i EU (halvårsvis roterande) 
mellan 1997 till 2001 
 
1997 Nederländerna  Luxemburg 

1998  Storbritannien  Österrike 

1999 Tyskland  Finland 

2000   Portugal  Frankrike 

2001   Sverige  Belgien 
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1. INLEDNING 

 

Långa tider kan frågor (problem och lösningar) ligga begravda i olika kommittéer, för att sedan mycket 

snabbt bli uppmärksammade. Frågor aktualiseras och blir ”politiska” på sätt som inte särskilt lätt går att 

förutsäga. Med åtminstone en viss grad av slumpmässigt kan vad-som-helst när-som-helst och var-som-

helst bli politiskt viktigt. Det hänger delvis samman med att sammankopplingen av frågor kan ske på en 

mängd olika sätt.
1
  

 

Sverige har alltsedan medlemskapet i EU 1995 i olika avseenden europeiserats och påverkats 

av en integrationsprocess som hela tiden är under utveckling. Såväl svensk politik som den 

svenska statsförvaltningen har med detta genomgått en förändring. Det är viktigt att ställa 

frågan vad som hänt i och med denna process som ägt rum inom skilda områden. Det gäller 

även inom det handikappolitiska området, ett område som berör miljontals medborgare. 

Andersson och Bergman skriver: 

Som en följd av det svenska EU-medlemskapet har det skett en sammanlänkning av processer där delar 

av den svenska statsförvaltningen ingår som en naturlig del av EU:s politiska process.
2
  

 

Europeisering innebär att den svenska regeringen och riksdagen också skall ansvara för att 

EU-förordningar och så kallade EU-direktiv länkas samman med svensk rätt. I arbetet med 

EU-direktiv ingår att svenska myndigheter skall bidra med sakkunniga/tjänstemän i det 

gemensamma arbetet som kan vara i olika arbetsgrupper/expertgrupper, genomförande 

kommittéer eller i annan samverkan med flera organ inom EU. Därmed finns det en länkning 

mellan den svenska nationella nivån och den europeiska som i sin helhet är relativt okänd.
3
  

Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är denna form av beslutsfattande i nätverk på flera nivåer i 

processer något som intresserar många forskare.  Ett problem är att sådana policyprocesser 

tenderar att bli svåröverblickbara vilket försvårar det politiska ansvarsutkrävandet. 

Demokratirådets rapport från 2010 "Europeiseringen av Sverige" liksom boken "Från 

hemvävd till invävd" (Jacobson & Sundström 2006) tar upp statsförvaltningens förändring i 

Sverige genom medlemskapet i den Europeiska unionen.
4
 

                                                           
1
 Jacobsson, B.  m fl. Hur styrs regeringskansliet?– Om procedurer, prat och politik. Score Rapportserie 2001:8  

s.50 

2
 Andersson, T. & Bergman, T. (2005) Kap. 7 Unionens byråkrater: Kommissionen och svenska statstjänstemän, i 

EU och Sverige – ett sammanlänkat statsskick. S. 157 

3
 Ibid., s. 158  

4
 Demokratirådets rapport 2010 ;  Jacobsson, B. & Sundström, G. (2006) Från hemvävd till invävd, Liber  
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Denna uppsats handlar om arbetet med ett särskilt direktiv, EU:s bussdirektiv, och dess 

förverkligande. Ur handikappolitiskt perspektiv är detta direktiv särskilt viktigt eftersom det 

handlar om tillgänglighet och diskriminering. Arbetet med bussdirektivet har kommit att 

uppfattas som en av handikapplobbyns stora framgångar. Bussdirektivet kan sägas ha sin 

början år 1997 då initiativ till ett bussdirektiv kom som förslag från Kommissionen. Under 

arbetet med förslaget till nytt bussdirektiv har de främsta förespråkarna för att få direktivet till 

stånd varit Tyskland, Storbritannien och Sverige. Tyskland har i första hand fört fram det 

industriella perspektivet, som visat att det funnits ett behov av enhetliga regler för tillverkare 

och operatörer.  

 

Storbritannien och Sverige har gemensamt försökt förena behovet av enhetlig produktion med 

stränga krav på tillgänglighet. Från brittiska utgångspunkter har motivet varit att tillgodose 

kraven på hög tillgänglighetsnivå från en stark handikapprörelse på en avreglerad 

bussmarknad. Från svenska utgångspunkter har motivet varit att behålla minst samma nivå 

som i de svenska handikappföreskrifterna och samtidigt tillgodose tillverkarnas krav på 

enhetlighet. Det har också funnits en majoritet bakom den dåvarande svenska regeringens 

ståndpunkt gällande bussdirektivet och tillgänglighetsdelen. Av övriga länder som stött 

utvecklingen av förslaget märks främst Finland som har tillgänglighetskrav som liknar de 

svenska. Några medlemsländer har haft svårt att acceptera långtgående tillgänglighetskrav i 

bussar eftersom man anser att detta skulle tillgodoses genom social lagstiftning.
 5

  

 

 

1.1 Svensk och europeisk handikappolitik samt EU:s bussdirektiv 

En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den s.k. ansvars- och 

finansieringsprincipen. Den innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin 

verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med 

funktionshinder. Kostnaderna för de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom 

ramen för den ordinarie verksamheten. Ett vanligt uttryck inom området för tillgänglighet är 

det engelska ordet mainstream som innebär i korthet att alla sektorer i samhället skall ta 

ansvar för sin respektive sektor och att denna blir tillgänglig för alla.
6
  

                                                           
5
 Rådspromemoria 2000-04-26 N2000; Näringsdepartementet; Enheten för transportpolitik, Inremarknadsrådets 

möte den 25 maj 2000, samt intervjuer Petzäll, Waara, Lindberg 
6
 Ibid. 
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På svensk nationell nivå har Näringsdepartementet varit ansvarig för förberedelserna till 

bussdirektivet. Samtidigt arbetade Vägverket på uppdrag för Näringsdepartementet.
7
 Det finns 

en förordning som anger att Vägverket ska delta i det internationella arbetet. Det anges dock 

inte vad detta innebär. Oftast innebär det i praktiken att någon närvarar och för fram generella 

synpunkter. Det är mer ovanligt att någon driver på arbetet. I arbetet med bussdirektivet var 

flera personer personligt engagerade och drev på arbetet.
8
 

På europeisk nivå utgör handikappolitik (Disability Policies) ett brett och varierat 

politikområde. Det handlar om en mängd frågor såsom hälsa och bioetik, utbildning, 

sysselsättning och rehabilitering, tillgänglighet och transporter, bostäder och hjälpmedel med 

mera. Här ingår också frågor som rör vård, pensioner och grundtrygghet för att nämna några. 

Syftet är att garantera lika möjligheter, deltagande och delaktighet för alla människor som har 

funktionshinder. Ofta kopplas handikappolitik samman med traditionell socialpolitik såsom 

program för social trygghet och integration på arbetsmarknaden.
9
  

Vidare kommer också frågan upp som handlar om icke-diskriminering som omfattas av 

Europeiska unionens krav på lika rättigheter i all lagstiftning.
10

 Artikel 13 i 

Amsterdamfördraget innehåller en allmän anti-diskrimineringsklausul.  Rådet är garanterad 

att kunna vidta åtgärder som grundar sig på ett förslag från Kommissionen för att bekämpa 

diskriminering på följande grunder: 

Kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning. Förklaring 22 i Amsterdamfördraget ålägger gemenskapens institutioner att 

förbereda lagstiftningsåtgärder som kommer att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna 

som behandlar funktionen av EU:s inre marknad med hänsyn som personer med 

funktionshinder har.
11

 

Handikappolitiken inom EU har fått en central roll genom förändringen av bussdirektivet. Från själva 

initieringen av förslaget till ett nytt bussdirektiv 1991 till beslutet 2001 och ikraftträdandet 2004, så 

finns policys om tillgänglighet och handikappolitik på EU:s agenda. Det går att se detta som ett 

ramverk vilket tillgänglighet på bussar (fordon) är en del utav. 
12

  

                                                           
7
  Vägverket har idag bytt namn till Trafikverket  

8
 Vägverkets föreskrifter gällande tillgänglighet är viktiga som en historisk översikt som är viktigt att 

uppmärksamma då det var detta som de svenska aktörerna skulle kämpa för att behålla. I processen fanns det 

också möjlighet att sprida denna kunskap över till rådsarbetsgruppen. Intervju Petzäll, 2006 

9
  Waldschmidt, A., ALTER, European Journal of Disability, Research 3 (2009) 

10
  Waldschmidt , A,.  2009 s.9; Min kommentar: Artikel 13 i Amsterdamfördraget se ovan i stycket Europeiska 

fördrag. 
11

  http://www.cirnetwork.org/idrm/reports/compendium/european_union.cfm - 2006/02/21  
12

  Waldschmidt, A.,  2009 s.9 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att söka förklaringar till hur frågan om tillgänglighet behandlades 

under förhandlingar i rådsarbetsgruppen för motorfordon under en bestämd tidsperiod 

gällande förslag till nytt bussdirektiv. En modell för policytransfernätverk med kronologiskt 

uppställda tidsfaser kopplas samman med EU:s beslutsprocess. I denna finns 

rådsarbetsgruppen för motorfordon, i Rådet, som var huvudansvariga för förslaget till nytt 

bussdirektiv. Genom att fokusera på denna grupp och de nationella delegationerna försöker 

jag finna en förklaring hur frågan om tillgänglighet behandlades i rådsarbetsgruppen för 

motorfordon. Från början var tillgänglighet hos de flesta delegationer en ”icke-fråga” till att i 

slutändan vara en fråga som alla nationella delegationer gemensamt kunde acceptera. I den 

komplicerade beslutsprocessen i EU-systemet är tanken att söka svaret hur denna svängning 

var möjlig. Tanken är också att koppla samman statsvetenskaplig teori med 

handikappvetenskapligt synsätt där tillgänglighet är en central fråga. 

Mina övergipande forskningsfrågor är följande: 

 Hur har bussdirektivet och frågan om tillgänglighet hanterats över tid inom EU-

systemet?  

 Vilka har varit de viktigaste aktörerna? Vilken roll har rådsarbetsgruppen för 

motorfordon haft? 

 Vilken roll har mindre nätverk från ett fåtal medlemsländer, inklusive svenska aktörer, i 

rådsarbetsgruppen för motorfordon haft som förespråkare för tillgänglighet i 

bussdirektivet?  

 Varför ses bussdirektivet som en av handikapplobbyns stora segrar? 

1.3 Avgränsningar 

Då jag började samla material och information gällande rådsarbetsgruppen för motorfordon, 

så blev det tydligt att en svensk tjänsteman från dåvarande Vägverket och doktor i 

transportteknik från Chalmers varit huvudaktör i processen. Själva processen blev också en 

avgränsning då jag fick tillgång till denne tjänstemans arbetsmaterial från 1997 till 2001.  

Min tanke var att finna en intressant fråga som handlar om EU:s handikappolitik och den 

policyutveckling som skett på den övernationella nivån. Under hösten 2004 deltog jag i de 
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möten som föregick i EU-parlamentets tvärpolitiska grupp om funktionshinder i Bryssel och 

Strasbourg. Mitt intresse att studera bussdirektivet kom på förslag från en lobbyist i den 

Europeiska handikapplobbyn i Bryssel (EDF – the European Disability Forum). Denna 

tjänsteman från handikapplobbyn talade entusiastiskt om EU:s bussdirektiv, som EDF själva 

anser vara en av de största segrarna som de som intressegrupp har uppnått ifråga om 

tillgänglighet.
13

. 

Bussdirektivet utgör en naturlig avgränsning i sig, men inom EU förs frågor som rör 

tillgänglighet och funktionshinder upp på agendan på en rad områden.
14

 Det blev därför 

nödvändigt att göra en avgränsning av ämnesområdet. De som fick huvudansvaret att 

behandla och förhandla om bussdirektivet var motorfordonsgruppen i Rådet. Denna grupp 

hamnar därför i fokus i min studie. 

När jag väl visste vad jag ville studera så kom frågan om vilken teori/ modell som skulle 

kunna föra mig framåt. Mitt val av teori/modell gör det möjligt att se på ett nätverk som denne 

tjänsteman var del av vilket var ett så kallat policytransfernätverk.
15

 Nätverket i sig utgör 

därmed en avgränsning. Huvudfokus har då blivit denne tjänstemans arbete under den period 

som förslaget till EU:s bussdirektiv förhandlades fram och även hans kollegor från 

Näringsdepartementet som varit knutna till den svenska delegationen. Dessa tre personer kan 

urskiljas som kärnan i den svenska delegationen i rådsarbetsgruppen för motorfordon.   

De personer som ingår i nätverket från andra nationella delegationer finns också med, fast 

mitt huvudintresse finns hos den svenska, nationella delegationen under beslutsprocessen. 

Målet har varit att följa det i processen som har koppling till tillgänglighet i bussdirektivet. 

Det gör också att tillgänglighetsdelen i arbetet med förslaget till nytt bussdirektiv blir en 

avgränsning. Bussdirektivet är främst ett förslag inom EU:s inre marknad och ett rent tekniskt 

förslag, vilket gör dess innehåll svårbegripligt för en icke-tekniker. Samtidigt har utmaningen 

varit att följa den process som har handlat om tillgänglighet.  

Starten till ett förslag till nytt bussdirektiv initierades av fordonsindustrin, som uppvaktade 

Kommissionen år 1991. År 1997 publicerades till sist ett förslag till nytt bussdirektiv.   Det 

                                                           
13

  Europeiska handikapplobbyn i Bryssel (EDF – the European Disability Forum); Beaumont, S., förberedande    
intervju, 2004 
14

  Se Waldschmidt m.fl 
15

  Evans & Davies, ”Understanding Policy Transfer: A Multilevel, Multi-Disciplinary Perspective”, Public 

Administration vol. 77, No. 2, 1999 
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skulle ta ända fram till år 2001 innan bussdirektivet publicerades som ett färdigbehandlat 

förslag. Tidsramen innebär också en avgränsning i en modell för policytransfernätverk med 

ett antal faser. 

 

1.4 Tidigare forskning  

Handikappvetenskap som är ämnet för mina studier har en stark tvärvetenskaplig grund.
16

  

Det finns dock begränsad forskning hur svensk traditionell handikappolitik har påverkat och 

påverkats av EU-medlemskapet. Det har därför varit ett lämpligt område att undersöka 

närmare. Genom att EU:s bussdirektiv är ett av de viktigaste handikappolitiska framstegen så 

är valet att studera direktivet i denna magisteruppsats ett relevant val. Detta ger mig 

möjligheten att kombinera ämnet handikappvetenskap med mina tidigare studier i 

statsvetenskap. Som Bergman m fl. skriver så är rådsarbetsgruppers arbete till stor del okänt.
17

 

Policytransfer är dessutom ett stort område som det skrivits och forskats mycket inom 

statsvetenskap. Samtidigt finns det ett stort outforskat område gällande den Europeiska 

unionen och policytransferteori.
18

  

Bussdirektivet kan vidare ses som ett studieobjekt som för många skilda forskningsområden 

samman. Det är forskning inom områden som trafikforskning där den person som är min 

huvudkälla till mitt empiriska material har varit verksam. I Sverige finns det en internationellt 

uppmärksammad forskning som bland annat har drivits av Agneta Ståhl vid Lunds tekniska 

högskola som tar upp tillgänglighetsperspektivet.
19

  

När det handlar om forskning inom området för juridik och mänskliga rättigheter så har flera 

forskare kommit med viktiga och uppmärksammade bidrag.  Lawson och Gooding bör 

nämnas tillsammans med Waddington och Quinn som kommit med viktiga bidrag inom 

området för den Europeiska unionen, lagstiftning och handikappforskning
20

 Priestley är en 

annan forskare som också har uppmärksammat problematiken med den europeiska, 

                                                           
16

 Se Högskola i Halmstad och ämnet handikappvetenskap 
17

 Andersson & T. Bergman 2005:158 
18

 Bulmer och Padget, m fl.  (2004), Policy Transfer in the European Union: An Institutionalist  Perspective, B.J 

Pol. S. 35, 103-12 

19
 Se professor Agneta Ståhl, Lunds tekniska högskola. 

20
 Lawson & Gooding, (red.), (2005);  Waddington, Professor in European Disability Law, Maastricht University, 

Nederländerna; Quinn, Professor med inriktning mot International Disability Law vid the Centre for Disability Law 

and Policy at the NUI Galway School of Law, Irland. Se också professor Quinn för EU:s handikappolitiska historia 

och utveckling bl.a. i European Disability Law 
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övernationella nivå och likt Waldschmidt fört upp frågor som rör funktionshinder på denna 

nivå. 
21

 

1.5 Definition av begrepp 

I uppsatsen ingår vissa centrala begrepp. För att försöka underlätta för läsaren så vill jag 

presentera ett antal av mina centrala begrepp. 

EU-direktiv 

En form av beslut inom EU; är bindande men kräver ofta även nationell lagstiftning för att 

gälla. 
22

 

EU-förordning 

En form av beslut inom EU; är bindande för medlemsländerna och direkt tillämplig.
23

  

EU-systemet 

EU-systemet innehåller alla institutioner och organ inom Europeiska unionen (se avsnitt 2.1). 

Inom EU finns en officiell beslutsgång som beskrivs längre fram i uppsatsen. I min uppsats 

behandlas detta system i samband med EU:s bussdirektiv som hänger samman med flera olika 

områden och med en mängd olika aktörer.
24

  

EDF – The European Disability Forum  

Den Europeiska handikapplobbyn var under tiden när bussdirektivet behandlades en 

paraplyorganisation med 70 olika NGO:s och 15 nationella råd från de dåvarande 15 EU-

länderna. Vid denna tidpunkt representerade EDF 37 miljoner medborgare inom EU med 

olika former av funktionshinder. Samtidigt fanns det också vid denna tidspunkt 121 miljoner 

äldre medborgare inom EU, som EDF själva valde att räkna in som sin målgrupp med tanke 

på tillgänglighet.  Målet för EDF var då att verka för funktionshindrades mänskliga rättigheter 

och att ligga i framkant i utvecklingen för att nå detta mål. Vidare har också EDF verkat för 

                                                           
21

 Priestley, M., (2007) In Search of European Disability Policy: Between National and Global, ALTER, Revue 

européenne de recherche sur le handicap 1 (1): 61-74  m fl. skrifter; Waldschmidt, (2009) m fl. skrifter 

22
 Allgårdh & Norberg (2004) kap VI, EU och EG-rätten, en handbok och lärobok om EU och EG-rätt, Europeiska 

unionen, Konstitutionella fördraget, Institutionerna, De fyra friheterna, konkurrensreglerna, EMU 

23
 Ibid. 

24
 http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sv.htm - 2011-05-22 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sv.htm
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att bidra till lika rättigheter inom EU:s  institutioner och inom varje enskilt medlemsland inom 

EU. Detta kopplat till principen för icke-diskriminering.  
25

 

Generaldirektorat 

Kommissionens administration är uppdelad i generaldirektorat (GD) utifrån olika 

politikområden. 

Lobbying 

Idag är lobbying en institutionaliserad arbetsform inom EU vilket EDF är en del utav. Med 

lobbying brukar man mena olika former av direkt påverkan av beslutsfattaren. Några viktiga 

akademiska titlar och författare som tar upp ämnet lobbying behandlas här. Jeremy 

Richardson som idag är Emeritus Fellow vid Nuffield College vid Oxford universitetet var 

1993 tillsammans med Sonia Mazey redaktör för en bok som jag kallar klassisk idag med 

titeln ”Lobbying in the European Community”.
26

 Nästan 20 år senare har Richardson 

tillsammans med professor Daniel Coen sammanställt lobbying idag med tillbakablickar över 

utvecklingen med titeln ”Lobbying the European Union, Institutions, Actors and Issues.
27

 En 

svensk forskare, Daniel Naurin, doktorerade 2004 inom ämnet europeisk lobbying med titeln 

”Dressed for Politics. Why Increasing Transparency in the European Union will not make 

lobbyists behave any better than they already do”.
28

 Vidare kan man i en statlig utredning 

också få en bra översikt över begreppet lobbying.
29

  

Sherpa 

När det handlar om EU:s policyagenda så finns det olika nätverk som konkurrerar från olika 

sektorer. Peterson och Bomberg beskriver att vad nätverken behöver är en så kallad “sherpa” 

som kan beskrivas som “an agent who can ensure that the sectoral actors have a guardian 

when an initiative reaches the systemic level of decision-making. The Commissioner with 

responsibility for a given portfolio is the most obvious candidate.”  Nätverken blir starkare 

genom att kommissionären talar för frågan med sina kollegor, andra kommissionärer, med 

                                                           
25

 EDF Response Paper 2000 
26

 Richardson, J.J. & Mazey, S. (eds), (1993), Lobbying in the European Community, Oxford (England); New 
York: Oxford University Press 

27
 Coen, D. & Richardson, J. J., (ed.) (2006), Lobbying the European Union, Institutions, Actors and Issues, 

Oxford University Press 
 
28

 Naurin, D. (2004), Dressed for Politics. Why Increasing Transparency in the European Union will not make 
lobbyists behave any better than they already do. Göteborgs universitet. 

 
29

 SOU 1999:121 (Se Hermanssons bidrag) 
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nationella och ministrar och ambassadörer likaså. Det är alltså denna grupp som bestämmer 

policyagendan. 
30

 Det är tydligt med detta i tanke att begreppet ”sherpa” får en innebörd 

längre fram i uppsatsen vilket jag kommer att presentera för läsarna. Det är också viktigt att 

förstå de möjligheter en EU-kommissionär har att knyta hjärtefrågor till sig och hjälpa dessa 

frågor att komma igenom EU-systemet samt komma högt på agendan i beslutsprocessen.  

 

1.6 Disposition  

Forskningsprocessen brukar beskrivas i termer av ”problem – teori – metod – material – 

resultat” i följande ordning.
31

  Min uppsats följer denna ordning. 

Problem med syfte och frågeställningar anger det som forskaren vill undersöka.  

Teori är föreställningar eller begreppssamlingar, förenklade bilder av verkligheten, med vilkas 

hjälp forskaren söker beskriva samt förstå eller förklara verkligheten. 

Metod är de tillvägagångssätt med vilka forskaren tar fram material och genomför analysen. 

Material är den information om verkligheten som forskaren med hjälp av problem, teori och 

metod väljer ut för analys. 

Resultat är de slutsatser om verkligheten som forskaren drar på grundval av sin analys vid 

vilken problem, teori och metod konfronteras med materialet.
32

 

Den första delen, problem, börjar med inledning och bakgrund för att presentera det jag vill 

undersöka. Därefter presenteras min teori, val av metod och material och med en förklaring 

varför jag valt som jag gjort kopplat till syfte och frågeställningar. Här skall läsarna ges en 

chans att förstå varför min modell är relevant till mitt problem. Sedan följer min metod vilket 

är att applicera min modell på mitt empiriska material vilket jag gör i kapitel fyra med 

bussdirektivet ur ett policytransferperspektiv. Efter min analys där problem, teori och metod 

konfronterats med materialet redovisas mitt resultat och mina slutsatser. 

 

                                                           
30

 Peterson, J. & Bomberg, E. (1999), Decision-Making in the European Union, London and New York: Palgrave 
s. 24 

31
 Lundquist , L.:  Det vetenskapliga studiet av politik. Lund 2010 s. 44 

32
 Ibid. 
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2. BAKGRUND 

 

Det direktiv jag valt att studera heter i korthet EU:s bussdirektiv 2001/85/EG, då det har 

publicerats i EU:s officiella tidning OJ.
33

 Valet har gett mig möjlighet att sammanföra ett 

aktuellt ämne, vilket är EU:s handikappolitik, och sätta i fokus hur svenska aktörer m fl. 

medverkat i arbetet med direktivet. Bussdirektivet har publicerats i EU:s officiella Tidning 

(OJ)
34

 samtidigt som det på svensk nationell nivå införlivats i VVFS 2003:22.
35

 Resultatet är 

att bussar som tas i bruk den 13 februari 2004 eller senare ska uppfylla kraven i bussdirektivet 

2001/85/EG. Bussdirektivet kommer att ge ökad säkerhet och tillgänglighet i bussar. De 

viktigaste förändringarna innehåller bestämmelser inom följande områden: stabilitet; 

klämskydd i dörrar; nödutrymning; brandskydd; hållfasthet i karosseristommen. Enligt 

bussdirektivet ska bussar byggda för stadstrafik vara tillgängliga för rörelsehindrade och 

medlemsländerna ska själva bestämma om tillgänglighet i andra typer av bussar. Vägverket 

har valt att låta kravet gälla alla bussar som kör i linjetrafik. Detta ligger i linje med 

regeringens mål att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för de flesta passagerare med nedsatt 

förmåga att förflytta sig senast år 2010. Bussar som inte används i linjetrafik men som ändå 

anpassas för rörelsehindrade ska uppfylla direktivets krav.
36

 

 

 2.1 EU:s institutioner  

Att följa hela processen med förhandlingar om EU:s bussdirektiv är knappast möjligt. Att få 

en bild av processen med vissa nedslag i beslutsprocessen och EU-systemet är däremot 

möjligt. Jag vill kort nämna EU:s institutioner i detta sammanhang. Bussdirektivet hörde 

hemma inom EU:s inre marknad och har därigenom strukturellt tillhört Kommissionens 

generaldirektorat för energi och transport (DG TREN). Det är viktigt att kort nämna att frågor 

som rör funktionshinder tidigare strukturellt har tillhört Kommissionens generaldirektorat som 

handhar sociala frågor vilket varit generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika 

möjligheter (DG EMPL). För handikapplobbyn – EDF - blev detta också en ny och mycket 

positiv erfarenhet att arbeta och utbyta information med nya tjänstemän vid ett nytt 

direktorat.
37

  

                                                           
33

  EU:s officiella Tidning (OJ), se bilaga 
34

 Ibid.; se bilaga 
35

 VVFS 2003:22 (Vägverkets föreskrifter) 
36

 http://www.vv.se/templates/Pressrelease_7626.aspx –2006-02-11; Intervju med Jan Petzäll, jan 2006 
37

 Petzäll, J,. arbetsmaterial; intervjuer Beaumont, S., EDF.  

http://www.vv.se/templates/Pressrelease_7626.aspx%20–2006-02-11
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I denna uppsats har jag försökt vara konsekvent och använda samma namn på respektive EU-

institution genomgående i mitt textmaterial. Dessa institutioner kallas ofta för olika namn 

såsom för Kommissionen som också kallas för EU-kommissionen eller Europakommissionen. 

När det handlar om EU-parlamentet förekommer ofta Europaparlamentet och parlamentet. 

Den institution vars namn ofta missuppfattas som är Europeiska unionens råd väljer jag att 

kalla Rådet som beskrivning till denna institution. Rådsarbetsgruppen för motorfordon är en 

arbetsgrupp inom denna institution. Ibland också kallad motorfordonsgruppen och 

rådsarbetsgruppen när jag syftar på denna grupp. 

EUROPEISKA RÅDET 

Här ingår medlemsstaternas stats- eller regeringschefer. De sammanträder ett par gånger om 

året och bestämmer EU:s allmänpolitiska riktlinjer och prioriteringar. Bengtsson m fl. har 

sammanställt tidigare forskning om Europeiska rådet och kommit med intressanta och viktiga 

frågor och ibland slutsatser. Vad som speciellt är intressant kopplat till denna uppsats är 

medlemsländernas roterande ordförandeskap. I empirin i denna uppsats framkommer vikten 

av dessa roterande ordförandeskap. Det är där som varje enskilt medlemsland har haft 

möjlighet att påverka de frågor som skulle upp på agendan under sex månader.
38

  

EU-PARLAMENTET 

EU-parlamentet består av valda ledamöter från medlemsländerna. Under perioden 1991-2001 

hade Sverige 22 ledamöter. Mandatperioden är 5 år. Bussdirektivet har förhandlats under två 

perioder i samma beslutsprocess. Från det andra halvåret 1999 hade det tillkommit ett nytt 

parlament med nya parlamentariker. Efter Amsterdamfördraget tillkom ökad makt i 

beslutsprocessen till EU-parlamentet. Intresseorganisationer hade därmed också ökade 

möjligheter att påverka parlamentarikerna.
39

  

KOMMISSIONEN 

Kommissionen representerar hela EU och skall tillvarata det gemensamma EU-intresset. 

Består av kommissionärer från medlemsstaterna med ansvar för olika politikområden. Ska 

arbeta formellt oberoende av medlemsstaterna. Kommissionen åtnjuter den formella 

                                                           
38

  Bengtsson, B., Elgström, O. & Tallberg, J., (2004) Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and 
the Nordic Countries, Scandinavian Political Studies, Vol. 27 – No. 3, 2004 s.313 
 
39

 Amsterdamfördraget; EU-parlamentet; Nya EU-parlamentariker hösten 1999. Att kort nämna att det idag är nytt 
Lissabonfördrag som också idag skulle ha ändrat spelreglerna för hur nationella länder kan agera etc. Jag vill 
med denna korta kommentar reservera mig för de institutionella ändringar som skett sedan bussdirektivet 
publicerats.  
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initiativrätten, vilket innebär att den utarbetar riktlinjer och olika förslag till regler. Sådana 

förslag översänds sedan till EU-parlamentet och Rådet.
40

   

Det var till den som den tyska och franska fordonsindustrin, Mercedes Benz och Renault, 

vände sig gällande sina tankar om vikten av ett nytt förslag till bussdirektiv år 1991.  Under 

hela beslutsprocessen utövar emellertid en rad intressenter påverkan på de olika 

institutionerna. Ur lobbyisters och andra påtryckares synvinkel är det som regel mest 

verkningsfullt att på ett tidigt stadium försöka påverka Kommissionens olika initiativ, kanske 

ge upphov till initiativ eller kanske försöka förhindra att initiativ tas.
41

  

MINISTERRÅDET 

I ministerrådet sitter en företrädare för varje medlemsland på ministernivå. Dessa är ansvariga 

inför sin regering och sitt parlament. Ministerrådet är i själva verket inte ett råd utan en rad 

olika konstellationer beroende på vilket politikområde det gäller. Vid alla möten närvarar 

minst en representant från Kommissionen. 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD (Rådet kallat i denna uppsats) 

Institutionen förväxlas ofta med Europeiska rådet och Europarådet vilket är viktigt att notera 

här i korthet. Rådet är den del av Ministerrådet som ingår i beslutsprocessen. 

Rådsarbetsgrupper förbereder beslut som skall behandlas av och fattas av Rådet. 

Rådsarbetsgruppen för motorfordon som jag beskriver i uppsatsen är en sådan 

rådsarbetsgrupp. Motorfordonsgruppen används också som ett namn, men i denna uppsats 

kommer jag hålla mig till namnet rådsarbetsgruppen för motorfordon och rådsarbetsgruppen i 

korthet.  

COREPER 

Coreper är de ständiga representanternas kommitté som skall förbereda rådsmöten på 

ministernivå.
42

 Förlikningskommittén består av representanter från ministerrådet och EU-

parlamentet. Kommittén anlitas om det uppstår oenighet mellan de två institutionerna inom 

ramen för medbeslutandeförfarande. Uppgiften är att nå enighet om en text som kan godtas av 

                                                           
40

 Johansson, K. M., (red.), Sverige i EU, Stockholm, 2002 s. 82 

41
  Ibid. 

 
42

 www.sweden.gov.se/sb/d/6727-2011-05-22 
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båda sidor. 
43

 Trilogi betyder förberedande samtal inför förlikningsförfarande mellan 

representanter från Rådet, EU-parlamentet och Kommissionen. Detta kallas också 

trepartsmöten.
44

 Kommittologin är ett samlingsnamn för de kommittéer som är knutna till 

Kommissionen för att se till att de rättsakter som ministerrådet har antagit verkligen 

genomförs i medlemsländerna.
45

 

 

2.2 Medbeslutandeproceduren 

Regeringskonferensen 1996/97 bidrog till att förenkla beslutsprocesserna genom att minska 

antalet procedurer. Enligt en procedur, medbeslutandeproceduren, utövas lagstiftningsmakten 

av såväl EU-parlamentet som Rådet. Eftersom denna procedur blev vanligare i och med 

Amsterdamfördraget, stärktes EU-parlamentets ställning ytterligare i EU:s institutionella 

balans. Proceduren gav EU-parlamentet vetorätt. Jämte partigrupperna finns det ett flertal 

informella och sakfrågebaserade grupperingar i EU-parlamentet, där ledamöter kunnat skapa 

och utveckla personliga relationer med såväl företrädare för olika organisationer som för 

övriga EU-institutioner.
46

 EDF – den europeiska handikapplobbyn hade förstärkt möjlighet att 

tillsammans med en sakfrågebaserad grupp i EU-parlamentet kunna påverka och informera 

EU-parlamentet. EDF hade också en person ansvarig som en slags koordinator i EU-

parlamentets tvärpolitiska grupp om funktionshinder.
47

  

I beslutsprocesserna inom ramen för EU-samarbetet medverkar aktörer från det svenska 

officiella politiska och administrativa livet. Det innebär att svenska politiker och i ännu större 

utsträckning svenska tjänstemän möter motsvarande befattningshavare från andra 

medlemsländer. Ofta sker detta informellt samtidigt som det innebär att nationella intressen 

blir något komplext. Sverige och andra medlemsländer kommer samman här i en gemensam 

förhandlingskultur, där kompromissen blir ett framträdande instrument för att komma fram till 

beslut. För ett en enskild medlemsstat skall kunna stärka sina positioner krävs uppbackning 

                                                           
43

 www.forvaltningskunskap.nu/EU/eu_ordlista.html#t-2011-05-22 

44
 Ibid. 

45
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2475/a/13492- 2011-05-22 

46
 Johansson 2002:83  

47
  EDF- European Disability Forum – Europeiska handikapplobbyn; Sophie Beaumont, tjänsteman vid EDF och 

koordinator vid EU-parlamentets tvärpolitiska grupp för handikappolitiska frågor.  Intervjuer med Beaumont, S. 
under hösten 2004 
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från politiskt håll samtidigt som koalitioner med andra medlemsstater bildas. Dessa 

koalitioner går att koppla samman med det policytransfernätverk jag skriver om i uppsatsen.
48

  

 

2.3 Svensk lagstiftning kopplad till EG-rätten  

 

I formell mening innebär EU:s överstatliga inslag majoritetsbeslut och en rättsordning av 

bindande natur för respektive medlemsstat. Som ny medlem skall en stat ansluta sig till vad 

som benämns acquis communautaire – gemenskapens regelverk. Härmed avses befintliga 

regelverk, som med undantag för eventuella förbehåll under övergångsperioder skall 

införlivas med den nationella rätten. För Sveriges del innebar redan anslutningen till EES 

(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) att stora delar av EG-rätten införlivades i vår 

nationella rätt. 
49

 Allgårdh och Norberg beskriver utförligt vad ett direktiv innebär. I korthet 

vill jag återge ett antal punkter som har klar koppling till bussdirektivet, nämligen: 

Ett direktiv skall med avseende på det resultat som skall uppnås vara bindande för varje 

medlemsstat till vilken det är riktat, men skall överlåta åt de nationella myndigheterna att 

bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. (art. 249 EG, tredje st.) 

 

Direktiven är bindande för medlemsstaterna vad gäller de mål som skall uppnås och den 

tidsfrist inom vilken direktivets föreskrifter skall genomföras nationellt. Medlemsstaternas får 

dock själva bestämma formen och tillvägagångssätt för att beakta direktivets påbud. 

Direktivet har ingen direkt motsvarighet eller förebild vare sig i inomstatlig rätt eller i 

folkrätten. Ett direktiv kan riktas till en medlemsstat eller till flera gemensamt. Normalt riktas 

det till samtliga medlemsstater. Tillvägagångssättet för att genomföra direktivets 

bestämmelser överlämnas till de enskilda medlemsstaterna.”
50

 

 

Att medlemsstaterna själva får bestämma sättet och medlen för att införliva ett direktiv i 

inhemsk rätt kan innebära problem. Det betyder ofta förseningar och hindrar 

integrationsprocessen. Det är ett av Unionens största problem i dag att se att se till att de 

antagna rättsakterna tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. För att öka följsamheten har det 

framförts tankar om att införa sanktionsbestämmelser i gemenskapsdirektiv. Formella förslag 

i den riktningen föreligger dock ännu inte.” 51
 

 
 
 
 

                                                           
48

  Johansson, 2002:86  
49

 Ibid., s. 11 

50
  Allgårdh & Norberg 2004:236 

51
  Ibid., s. 237f 
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3 TEORI, METOD OCH MATERIAL 
 

I denna uppsats kommer jag med hjälp av policytransfermodell och policytransfernätverk 

försöka se hur aktörer agerat och hur de bildat ett policynätverk gällande frågan om 

tillgänglighet. Beträffande teoretiskt material så har jag främst gått igenom material som 

handlar om policytransfer. Detta är ett stort område vilket gör att en avgränsning varit 

nödvändig. I min analys använder jag en modell för policytransfernätverk. Det handlar om en 

process där en policy/policys över tid överförs/transformeras från en eller flera aktörer till en 

annan aktör (klient). 

 

3.1  Bakgrund - policytransferteorin 

Begreppet policytransfer är något som funnits under lång tid och som kan sammanfattas i följande 

mening: 

While policy transfer is a fairly simple concept, which has been going on ever since one 

caveman saw how another was more effective at hunting and adopted similar techniques, it is 

– as the cavemen probably found out – not  as easy to be successful at it as might appear.
52

  

Evans och Davis hänvisar till forskare som har bidragit till begreppet policytransfer från olika 

utgångslägen såsom Coleman (1994) och policy convergence, Majone (1991) och policy 

diffusion, P. Haas (ed.)(1991) och policy learning samt Rose (1991) och lesson-drawing.
53

 

Utan att gå för mycket in på dessa forskare och deras bidrag är de värda att nämna då de 

lämnat viktiga bidrag för att utveckla begreppet policytransfer. Evans och Davies nämner 

också Dolowitz och Marsh och deras klassiska förklaring av vad policytransfer i korthet kan 

sägas vara: 

a process in which knowledge about policies, administrative arrangements, 

institutions etc. in one time and/ or place is used in the development of policies, 

administrative arrangements and institutions in another time and/ or place.
54

  

De gör också sin egen analys över Dolowitzs och Marshs arbete och menar att det finns ett 

antal punkter som är viktiga att begrunda litet extra. Först så är deras bidrag en analys över de 

processer som sker i och med policytransfer. Samtidigt går det inte att utläsa något bidrag till 
                                                           
52

 Dolowitz, D. P., (2003), A Policy-maker´s Guide to Policy Transfer, The Political Quarterly Publishing Co. Ltd, 
Blackwell Publishing Ltd, s. 107 

53
 Coleman 1994; Majone 1991; Haas, P. (ed.)1991; Rose 1991 i Evans & Davies, 1999:361 

54
 Dolowitz, D. P. & Marsh, D. (1996) ”Who learns what from Who: A review of the Policy Transfer Literature”, 

Political Studies: 1996, volume: XLIV,  s.344; Evans & Davies, 1999:361 
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en teori om policyutveckling. Det är snarare de processerna som leder till policyutveckling 

som intresserar Dolowitz och Marsh. Här gör Evans och Davies en direkt referens till deras 

arbete och forskning.
55

 Vad gäller transferobjekt, aktörer samt förklaringar till transfers. 

Sju typer av transferobjekt identifieras:  

policymål; struktur och innehåll; policyinstrument eller administrativa tekniker; institutioner; 

idéer; a ttityder och koncept samt negativa lärdomar. 
56

 

Sex kategorier av aktörer är huvudsakligen inblandade i policytransferprocessen och i ett specifikt fall 

av transfer så är oftast fler än en kategori inblandad. Följande aktörer anges:  

Valda befattningshavare – Politiska partier – Byråkrater/statstjänstemän –Lobbygrupper –

Policyentreprenörer/experter – Statliga och icke-statliga supranationella institutioner.
57

 

Vidare talar Dolowitz och Marsh om tre faktorer som förklarar varför policytransfer sker: 

frivillig, indirekt tvingande och direkt tvingande. Den direkta tvingande faktorn är ovanlig 

från en stat till en annan, men övernationella institutioner spelar ofta en nyckelroll i detta och 

här nämns EU och EG-domstolen som exempel.
58 

Evans och Davies menar att policytransfer är en modell för policyförändring. Modellen är 

bäst när den används för att identifiera förändringsprocesser. Den kan också användas för att 

identifiera och klassificera speciella företeelser som inte kan förklaras på annat sätt, t ex 

daglig kunskapsspridning som kan vara avsiktlig eller icke, exempelvis inom organisationer.
59

 

De hävdar vidare att policytransferagenter har avgörande betydelse vid såväl frivilliga som 

tvingande processer.
60

 Detta framgår av följande stycke: 

A necessary, but insufficient criterion for identifying policy transfer is therefore to 

identify the agent(s) of transfer, to specify the role played by agent(s) in the transfer 

and the nature of the transfer that the agents(s) is/ are seeking to make. 
61

 

 

3.2 Policytransfernätverk  

Policy transfer networks are an ad hoc, action-oriented phenomenon set up with the 

specific intention of engineering policy change. They exist only for the time that a 
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transfer is occurring. By implication, policy transfer networks matter because without 

them other polices might be adopted. Different levels of government participate in 

transfer networks for a variety of reasons. 
62

 

Policytransfernätverk är viktiga då de fokuserar på den roll som olika aktörer spelar i 

beslutsprocessen. Policytransfernätverk hjälper oss också att förstå hur beslutsfattare inhämtar 

kunskap och gör det möjligt att utvärdera det komplexa samspelet mellan statlig och 

internationell policyagenda (dagsordning) och att se samverkan mellan olika aktörer från 

skilda miljöer. Dessa kan vara statliga, icke-statliga, transnationella och internationella 

miljöer.
63

 Deras bidrag är att de har förenklat en komplex process till en användbar modell. 

Modellen bidrar med en förståelse av policytransfer och det mångfald av faktorer som formar 

policyprocessen. Det handlar om en handlingsinriktad och avsiktlig verksamhet som sker 

inom en miljö som kan sägas vara multiorganisatorisk. Denna modell kan användas för 

kartläggning framåt eller bakåt så länge som en policytransfer har skett.
64

  

 

3.3 Policytransfer och EU   

Ett antal forskare har bidragit med intressant forskning inom området för policytransfer och 

EU. Bland annat Bulmer och Padgett (2004), menar att det finns ett ökat fokus på 

policytransfer inom statsvetenskap samtidigt som policytransfer är ett underutvecklat område 

inom EU-forskning i stort.
65

 Bomberg och Peterson å sin sida undersöker kopplingen mellan 

policytransfer och europeisering i sin klassiska artikel Policy Transfer and Europeanization: 

Passing the Heineken Test?
66

 När Bomberg och Peterson skrev sin artikel var kopplingen 

mellan europeisering och policytransfer ett outforskat område. 

Inom EU, liksom i andra politiska system, har centrala aktörer för policytransfer vanligtvis 

framställts som "traditionella" statliga aktörer: valda och icke-valda tjänstemän, politiska 

partier, och rådgivande experter. Det är en rationell process där imitation, kopiering och 

anpassning är en följd av rationella beslut av politikerna. Inom EU-systemet kan man se hur 

medlemsländerna både exporterar och importerar politiska metoder, standarder och idéer samt 

lärdomar. Det finns också tendenser att länder gör klara försök att exportera sin nationella 
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politik och att visa andra länders tjänstemän på nationell nivå vad de själva anser vara 

överlägsna metoder.
67

 

 

En viktig kommentar är huruvida policytransfer i ett EU-sammanhang, som innehåller flera 

kontakter mellan medlemsländer, är annorlunda och skiljer sig från policytransfer i andra 

sammanhang. Detta är en intressant tanke eftersom EU varken är rent mellanstatligt eller 

bilateralt. Istället så styrs och dirigeras detta genom den praxis som växer fram i EU:s 

institutioner och mellan aktörer, menar Bulmer och Padgett.
68 

 
 
3.4  Analysmodell för policytransfernätverk 

Evans och Davies har bidragit med en modell för att förstå hur nätverk fungerar i en så kallad 

policytransfermodell. ”Klient” är ett begrepp som förekommer i deras modell och som jag 

använder kopplat till den aktör som bett om att få ett arbete uträttat. I detta fall blir det 

Kommissionen som är klient då det är den EU-institution som lade förslag till ett direktiv. 

Förslaget måste utredas och det är rådsarbetsgruppen för motorfordon som skulle ge klienten 

underlag för att kunna utarbeta det förslag som skulle behandlas och förhandlas vidare i EU-

systemet. Evans och Davies modell gör det möjligt att visa hur klienten agerar gentemot 

rådsarbetsgruppen för motorfordons aktörer. Vi använder här nedan begreppet agent liktydligt 

med aktör. 

1. FAS 1- ERKÄNNANDE 

En beslutsfattande elit av politiker eller byråkrater, är de aktörer som i fas 1 erkänner att det 

finns brådskande problem eller en fråga som kräver uppmärksamhet. Inom varje politiskt 

system finns det utrymme för en möjlig och frivillig transfer. Den risktagande eliten förväntas 

i sin tur upprätta ett transfernätverk för att hantera problemet eller frågan som kan vara 

brådskande.
69
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2. FAS 2 - SÖKANDE 

Ett centralt inslag i processen för policytransfer är själva sökande. Det är i sökprocessen som 

informationsinsamlingen når nya arenor. Finns det en frånvaro av acceptabla lösningar eller 

alternativa svar, så leds aktörer i denna fas att engagera sig i sökandet efter nya policyidéer.
70

 

3. FAS 3 - KONTAKT 

Inom en organisation så kan det genom ett sökande finnas en transferagent som har 

specialistkompetens. Utmärkande för dessa transferagenter är deras förmåga att mobilisera en 

kunskapselit. Det kan som exempel vara en grupp inom ett speciellt ämnesområde som är 

verksam inom en internationell organisation.
71

 

4. FAS 4 - FRAMVÄXT AV ETT INFORMATIONSMATANDE NÄTVERK  

Om inledande kontakter väcker klientens nyfikenhet så kan agenten fungera som ett 

informationsmatande nätverk som både ökar omfång och detaljkännedom av den givna 

informationen. I detta skede behöver agenten bevisa sin förmåga att få tillgång till 

kommunikations- och kunskapsnätverk och fortsatt möjlighet för uppbyggnad viktig 

information.
72

 

5. FAS 5 - UPPFATTNING (KOGNITION) och MOTTAGNING av information 

6. FAS 6 - UPPKOMST AV ETT TRANSFERNÄTVERK  

I fas 5 och 6 har det informationsmatande nätverket försett klienten med information och en 

analys kommer att göras av klienten. Uppfattning och mottagning kommer därefter vanligtvis 

bero på om det finns ett gemensamt värdesystem med en bestämd ståndpunkt.
73

 I så fall har 

ett transfernätverk etablerats. 

7. FAS 7 - ELIT- OCH KUNSKAPSMOBILISERING 

Avgörande för att ett transfernätverk skall nå framgång är sättet hur själva kunskapseliten 

mobiliseras. Det är vid själva mobiliseringen som agentens resurser prövas. Det är i denna fas 

i transferprocessen som policytransfernätverk kan agera som grindvaktare, så kallade gate-
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keepers, gentemot konkurrerande idéer. Ofta har (besluts-) systemet en benägenhet att ha 

fördomar mot en viss typ av förslag.
74

 

8. FAS 8 - INTERAKTION 

Det finns ofta en förväntan att transferagenten skall arrangera forum där klienten och 

kunskapseliten med policyrelevant kunskap kan mötas. Som exempel kan dessa komma från 

ett särskilt kunskapsnätverk, ett så kallat ”epistemic community”, som består av representanter 

som har lämpliga ämneskunskaper för transfernätverkets frågor.
75

  

9. FAS 9 - UTVÄRDERING 

När förslag av insamlad fakta har övertygat klienten så påbörjas en utvärderingsprocess. Den 

är betydande när det handlar om att besluta sig för olika transferobjekt. Exempel på 

transferobjekt som tidigare nämnts är: policymål, sammansättning och innehåll; 

policyinstrument eller administrativa tekniker, institutioner, ideologi, idéer, attityder och 

koncept, policystil eller negativa lärdomar. Graden av transfer kan variera från kopiering, 

anpassning, hybridisering, sammanställning, inspiration till att vara symbolisk. 

Till sist kommer de olika förutsättningarna för transfer att ställa krav och villkor på 

utvecklingen av policybegrepp och målsättning. Förutsättningarna för transfer påverkas av: 

policymöjligheter, politiska, kulturella och institutionella förhållanden.
76

 

10.  FAS 10 - BESLUT 

Under fas 10 vägs alternativa policyförslag mot varandra. I slutet på en process måste något 

alternativ framstå som tillräckligt övertygande i sig utifrån de förutsättningar som föreligger 

enligt ovan.
77
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I den analysmodell som Evans och Davies beskriver ingår ytterligare två faser – Fas 11 

Process och Fas 12 Resultat. I dessa faser ingår implementeringsprocesserna. Författarna 

menar att även om en policy antas så kan den bara sägas ha överförts om den är 

genomförd/fullföljd. Det kan finnas speciella skäl såsom strukturella egenskaper hos en 

organisation, som gör det omöjligt att implementera en policy. Men utan ett 

implementeringsperspektiv är analysen av policytransferprocessen inte fullständig.
78

 Detta 

påstående är naturligtvis teoretiskt sett korrekt. Den här studien följer dock inte 

implementeringen i respektive EU-land och inte heller en uppföljning av resultatet, utan 

avgränsas fram till och med beslutsprocessen. En studie av implementeringsprocessen och 

utvärdering av resultatet är så omfattande att det får ske i anslutning till annan forskning. 

 

3.5 Metod och material  

Först sker ett val av teori som styr hela undersökningen. Sedan finns samband mellan metod 

och material. Angreppssättet som används i uppsatsen har beskrivits i analysmodellens olika 

faser. Det material och de metoder jag använder utgörs av intervjuer, observationer, 

dokumentgranskning, arbetsmaterial etc.  

3.5. 1 Informant- och respondentundersökning 

I litteraturen beskrivs skillnaden mellan en informant- och en respondentundersökning som 

skillnaden mellan ett vittne och ett undersökningsobjekt. Vid en informantundersökning 

används svarspersonerna som vittnen eller ”sanningssägare” som skall bidra med information 

om hur verkligheten är ser ut i ett visst avseende.  Det är svarspersonerna själva och deras 

egna tankar som är studieobjekten vid en respondentundersökning. 

Respondentundersökningar kan också delas upp i samtalsintervjuer respektive 

frågeundersökningar.
79

 

I denna studie har intervjuer gjorts med ett antal personer som alla har koppling till arbetet 

med EU:s bussdirektiv respektive frågor som rör funktionshinder och tillgänglighet. I korthet 

har samtalsintervjuer använts som ett komplement till annat material, främst för att få veta hur 

människor själva uppfattar olika händelser.
80

 Intervjuer som gjorts har karaktär av att vara 

                                                           
78

 Evans & Davies, 1999:379 
79

 Esaiasson, P. et al., 2010. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 257f 

80
 Ibid., s.285f 



28 
 

”osystematiska och ostrukturerade observationer” utan fasta frågor eller svarsalternativ inom 

ramen för kvalitativ metod.
81

  

Uppsatsen är en enskild kvalitativ fallstudie av förklarande karaktär. Uppsatsen passar bäst in 

under teorikonsumerande studier genom att jag tittar på ett enskilt fall och att jag använder 

existerande teorier och förklaringsfaktorer i ett försök att beskriva vad som skett i just detta 

fall.
82

 Jag har använt mig av policy transfer teori och policytransfermodell som är existerande 

teorier.  

Esaiasson (m.fl.) skriver att fråga eller samtala med människor är en av samhällsvetenskapens 

mest använda metoder för att samla in ett forskningsmaterial.
83

 När det handlar om 

problemformulering så visar den oftast en övervikt till antingen informant- eller 

respondentmetoden. 
84

 Informant- och respondentundersökningar kan ses som två spår som 

vinklats åt skilda håll enligt Esaiasson m.fl.
85

 

Den källkritiska metoden är det viktigaste verktyget som används vid 

informantundersökningar.
86

 Som Esaiasson m.fl. skriver är källkritik att kunna bedöma 

trovärdighet i olika berättelser. Faktorer att bedöma är oberoende och samtidighet samt att se 

och kunna bedöma berättelsers sanningshalt. Ett krav är att källmaterialet skall vara äkta och 

att det har producerats vid en tidpunkt och sammanhang av de personer som anges.
87

 Viktigt 

är också frågan om oberoende vilket är kopplat till hur äkta dokument är och att berättelser 

kan bekräftas. 
88

 Källor kan ha olika karaktär. Man skiljer på primärkällor och sekundärkällor 

där primärkällor har högre trovärdighet. Centralitet är en annan viktig aspekt. Utmärkande när 

man talar om centralitet är att personer har varit med om en händelse och att de har varit 

centralt placerade i ett händelseförlopp.
89

  

Med en informantundersökning som intervjumetod kan man få information och ingående 

beskrivning hur ett händelseförlopp har sett ut eller hur det fungerar i en organisation som 

exempel. Poängen med en informantundersökning är att olika informanter kan bidra med sina 

bitar till ett större pussel som kan vara invecklat. Denna intervjumetod innebär också att varje 

informant är unik och att samma frågor inte behöver ställas till alla svarspersoner. Tanken är 
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istället att de första frågorna ser ut på ett visst sätt till att bli mer specifika ju fler personer som 

forskaren intervjuat då denna genom de första intervjuer fått information och kunskap som i 

sin tur leder till nya frågor. Informantundersökningar kombineras med andra 

informationskällor ofta kombineras denna metod med dokumentstudier av skilda slag för att 

granskas utifrån källkritiska principer.
90

  

När man väljer ut vilka man vill intervjua är urvalsprincipen vid informantintervjuer är att 

man vill nå så kallade centralt placerade källor. Ofta kan antalet kompletteras och då kan en 

person leda till nästa och så vidare då informanterna kan vägleda vilka andra intervjupersoner 

som det kan vara av värde att intervjua. Det är sedan när man nått en nivå som kan anses vara 

källkritiskt trovärdig som gränsen sätts för hur många man väljer att intervjua.
91

 

Det krav man har när man använder sig av informantintervjuer är att intervjua tills man fått en 

tillförlitlig bild och cirka 10 personer kan i regel räcka om man gjort ett genomtänkt urval. 

Intervjupersonerna förväntas ha en koncentrerad kunskap för att kunna se tillbaka på ett 

händelseförlopp.
92

  Det finns en teoretisk mättnad när ytterligare intervjuer eller observationer 

inte tillför något väsentligt när det handlar om det man vill undersöka.
93

 

Vad som också skiljer sig åt mellan informant- och respondenttekniken är att vid 

informantintervjuer så är inte intervjupersonerna lika lätta att byta ut som vid 

respondentintervjun. Anledningen är att vid en informantintervju så har de personer som valts 

ut vanligtvis en unik erfarenhet och kunskap att dela med sig till andra. Båda teknikerna 

kräver dock genomtänkta urval och noggranna förberedelser.
94

  

I korthet har samtalsintervjuer använts som ett komplement till annat material, främst för att 

få veta hur människor själva uppfattar olika händelser. 
95

 Intervjuer som gjorts har karaktär av 

att vara ”osystematiska och ostrukturerade observationer” utan fasta frågor eller 

svarsalternativ inom ramen för kvalitativ metod.
96

  

Sammanfattningsvis har jag valt att intervjua 9 personer, som så kallade informanter, som alla 

bidragit med sin speciella kunskap för att fylla i det informationsgap som funnits kopplat till 

mina dokumentstudier. Informanterna är tjänstemän/lobbyister vid den Europeiska 
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handikapplobbyn EDF, HSO:s ordförande (Handikappförbundens samarbetsorganisation), 

tjänsteman vid DHR (De Handikappades Riksförbund), svensk professor i Trafikteknik, också 

verksam i CEMT (the European Conference of Ministers of Transport); den tekniske expert 

som varit huvudaktör i den svenska delegationen i rådsarbetsgruppen för motorfordon samt 

dennes kollega från Näringsdepartementet; en tjänsteman och expert från UITP – EuroTeam 

(The International Association of Public Transport och deras Brysselbaserade avdelning); 

svensk EU-parlamentariker verksam i den tvärpolitiska gruppen om funktionshinder i EU-

parlamentet. Jag har gjort ett strategiskt urval då det varit ett bortfall då personer som kunnat 

ge mig information inte har haft tid eller inte fysiskt varit tillgängliga för intervjuer. Min 

tanke var att kunna täcka både fordonsindustrin, handikapplobbyn, svenska 

handikapprörelsen, svenska politiker i EU-parlamentets tvärpolitiska grupp där det har funnits 

verksamma personer som har haft en central inblick om europeisk handikappolitik och med 

direkt koppling till utarbetandet av förslaget till nytt bussdirektiv.  

 

3.5.2 Dokument och material 

Ifråga om material så beskriver Lundquist (2010)  

Verkligheten omfattar ett stort antal element och relationer. Oftast är det inte möjligt att fånga hela 

verkligheten i meningen att det går att få fram allt material om alla aktuella element och relationer. 

Forskaren ställs inför ett dilemma. 
97

  

Lundquist beskriver också hur forskaren ställs inför olika dilemman. Den ena är när det finns 

en knapphet av fullgott material. Den andra är när det finns ett överflöd av material. Som 

exempel är de mängder av material som statsapparaten producerar och som fysiskt gör det 

omöjligt att beakta till fullo.
98

  

Ifråga om överflöd av material så vill jag koppla detta till det material som produceras av 

EU:s institutioner. Hela den juridiska och politiska beslutsgången som bussdirektivet 

genomgått har samlats i Pre-Lex. Vilket har inneburit att det har funnits en mycket stor mängd 

av material. Ett så kallat överflöd av material. Det är också kopplat till beslut som är 

hemligstämplade inom den svenska, nationella statsapparaten. Att följa hela beslutsprocessen 

och göra ett urval av relevant vetenskapligt material har varit en svårighet och utmaning i 

uppsatsarbetet. Samtidigt har personer i den svenska delegationen i rådsarbetsgruppen för 
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motorfordon försett mig med skriftlig och muntlig information, allt från minnesanteckningar, 

e-postkonversation med andra aktörer, till egna minnesanteckningar från möten på nationell 

nivå och på den övernationella samt transnationella nivån. Arbetet på den transnationella 

nivån kommer jag senare att beskriva när jag analyserar nätverket i rådsarbetsgruppen för 

motorfordon. Förutom detta har jag också fått officiella dokument från EU:s institutioner och 

från svensk statsförvaltning såsom rådsdokument etc.  

 

3.5.3 Tillvägagångssätt 

Ovan har jag beskrivit de dokument och material jag använt mig utav. Tillgång till ett så stort 

material skapar naturligtvis vissa svårigheter. Mitt sätt att försöka lösa dessa problem har varit 

att kombinera olika metoder t.ex. ställa frågor till mina respondenter angående de tillgängliga 

dokumenten och arbetsmaterialet i relation till den pågående processen. 

När det handlar om mitt val av intervjumetod passade informantundersökning bäst som 

metod. Poängen att använda informantundersökning i mitt fall är att det passar väl in på mitt 

syfte och problemformulering. De personer jag intervjuat är ”vittnen” och ”sanningssägare” 

om den ”verklighet” som jag vill undersöka.  

De olika informanterna har bidragit med sin del i det händelseförlopp som jag vill skildra och 

vad som har hänt i vissa situationer och hur direktivet behandlats i EU-systemet. De olika 

informanterna bidrar med sin del i ett pussel som jag försöker lägga i ett komplicerat och 

långdraget händelseförlopp. Poängen är att samma frågor inte ställs till alla informanterna 

utan att intervjuerna leder till nya eller mer specificerade frågor och leder till nya informanter 

i en kedja. 

Materialet som jag erhållit genom mina intervjuer har jag använt med andra källor och prövat 

utifrån källkritiska principer. Jag har också kombinerat intervjumaterialet med 

dokumentstudier där informanterna bidragit med sin kunskap som fyller i det som mina 

dokumentstudier inte visat. Det är informanternas bidrag som är intressant och det är deras 

centralitet som är i fokus då de i mitt fall valts ut genom sina speciella roller i arbetet med 

bussdirektivet. En informant har pekat ut en annan som ett ”snöbollsurval”. Jag slutade addera 

när jag källkritiskt belagt vad som hänt i en viss situation. Svårigheten har varit att sätta en 

gräns då antalet informanter skulle kunna bli mycket stort, då många personer deltagit under 

den långa process som varit från förslag till färdigt och publicerat direktiv.  
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Kravet har varit att jag skulle få en tillförlitlig bild på ett komplicerat händelseförlopp. Då jag 

har haft en förförståelse av själva EU-systemet har detta både varit en styrka och en svaghet. 

En styrka då jag väl kunnat följa ett händelseförlopp och kunna förstå och belysa centrala 

moment som plockats ut från mitt arbetsmaterial med stöd från min teori. Svagheten att jag 

till fullo kunnat peka på svårigheten att ge mig i kast med en frågeställning som handlar om 

EU-systemet som i sig själv är komplext. Jag har medvetet valt ett handikappvetenskapligt 

perspektiv utan att bli för statsvetenskapligt tekniskt då en sådan ansats underlättar syftet med 

uppsatsen. Det är en utmaning att finna en ”vetenskaplig sanning” i ett händelseförlopp som 

sträckt sig över mer än tio år och som gått mellan förslag till direktiv och från det 

färdigbehandlade förslaget till ett publicerat direktiv.  

 

3.5.4 Etik 

Intervjuer har gjorts med ett antal personer som alla har koppling till arbetet med EU:s 

bussdirektiv respektive frågor som rör funktionshinder och tillgänglighet. I korthet har 

samtalsintervjuer gjorts som ett komplement till annat material.
99

 Intervjuer som gjorts har 

karaktär av att vara ”osystematiska och ostrukturerade observationer” och där djupintervjuer 

gjorts utan fasta frågor eller svarsalternativ under ramen för kvalitativ metod.
100

  

Esaiasson (m.fl.) skriver om etiska sidor av undersökningar och att det vid intervjuer handlar 

om att vara extra vaksam. Ett absolut krav är att de personer som intervjuas har informerats 

om att de ingår i en vetenskaplig studie. Detta kallas för informerat samtycke.
101

 Alla 

informanter i denna uppsats har också informerats om detta. Ett antal av informanterna har 

givit mig information som jag inte kunnat använda mig utav, då de bett mig att inte föra 

vidare viss information.   

De personer jag intervjuat har valts ut som centrala källor genom deras professionalitet. Det är 

inte deras personliga åsikter jag först och främst är ute efter utan deras kunskap kopplat till 

tillgänglighet och EU:s bussdirektiv samt den centralitet som dessa har haft under 

bussdirektivets behandlingsprocess. Det har inte handlat om att de skall beskriva något om sin 

personliga livssituation vilket ställer andra krav på etik och återkoppling mellan 

uppsatsskribent och informanter. 
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4. BUSSDIREKTIVET UR ETT POLICYTRANSFERPERSPEKTIV 

På initiativ av Kommissionen kom ett förslag till ett nytt bussdirektiv inom EU:s inre 

marknad år 1997.
102 Som jag skrivit tidigare i uppsatsen så använder jag främst ett 

arbetsmaterial från en svensk expert i rådsarbetsgruppen för motorfordon.  Denne tjänsteman 

hade sin anställning på dåvarande Vägverket. Det som skedde sommaren och hösten 1997 var 

att varje EU-medlemsland valde ut sina sakkunniga och andra medlemmar i respektive 

nationell delegation i rådsarbetsgruppen för motorfordon.  Härefter följer tre perioder 

tidsmässigt, som jag valt att koppla samman med en analysmodell som jag tidigare 

presenterat.  

Min undersökning inriktar sig främst på rådsarbetsgruppens arbete med förslaget till nytt 

bussdirektiv. Fokus är på Kommissionen och agerandet gentemot rådsarbetsgruppens 

nationella delegationer och hur frågan om tillgänglighet har hanterats över tid i EU-systemet. 

Vidare är frågan hur kontakten sett ut i det mindre nätverk där svenska aktörer spelat en viktig 

roll för utfallet i det färdiga och publicerade direktivet. I rådsarbetsgruppen har det på varje 

möte funnits en representant från Kommissionen. 

4.1 Den första perioden 1991 – 1997 Fas 1 erkännande 

Före själva starten av det policytransfernätverk som jag beskriver i denna uppsats, så fanns det 

en lång period innan inledningsfasen startade som är fas 1 erkännande från år 1991. Det som 

Evans och Davies säger ofta sker är att det genom beslutsfattare, byråkrater etc. initieras ett 

problem som kräver uppmärksamhet och åtgärder.
103

 Själva inledningsfasen till 

policytransfernätverk när det gäller bussdirektivet börjar år 1991 då den tyska 

fordonsindustrin med Mercedes Benz och den franska fordonsindustrin med Renault 

uppvaktar Kommissionen för att diskutera möjligheter till ett nytt förslag till direktiv. Det var 

då främst ett tekniskt förslag för att underlätta för industrin inom EU:s Inre marknad.
104

 

4.1.1 Rådgivande arbetsgrupp bildas inom Kommissionen 

 Efter de inledande kontakterna med den franska och tyska fordonsindustrin så bildades det år 

1993 en rådgivande arbetsgrupp inom Kommissionen. Gruppen hade i uppdrag att medverka 

till det som skulle bli ett förslag till ett nytt bussdirektiv. Denna grupp bestod av 
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representanter för medlemsstaterna och berörda industrigrupper, samt konsumenter och 

operatörer.  Tanken var främst att fordon skulle få nya och bättre gemensamma regler genom 

att avlägsna tekniska handelshinder med tanke på den fria rörligheten inom EU:s inre 

marknad. Även frågor som rörde väg- och passagerarsäkerhet fanns med i arbetet till ett nytt 

förslag.
105

 Efter att en arbetsgrupp tillsatts 1993 lades den 18 juni 1997 ett antagande av 

Kommissionen till ett nytt förslag till bussdirektiv i enligheten med den gemensamma 

beslutsprocessen som grund, co-decision, i den officiella beslutsgången inom EU-systemet. 

Förslaget översändes samtidigt till Rådet och EU-parlamentet.
106

 Resultatet var att förslaget 

om nytt bussdirektiv snabbt kom upp på själva EU-agendan.  

En svensk tjänsteman från Vägverket deltog på det första mötet som behandlade 

Kommissionens förslag till bussdirektiv i Bryssel i rådsarbetsgruppen för motorfordon. 

Mötessammanfattningen beskriver bussdirektivet som en av flera punkter. En första läsning 

av artiklarna genomfördes och många delegationer såg problem i artikel 4. Denna artikel 

föreskrev att bussar som konstrueras för användning i linjetrafik skulle anpassas för personer 

med reducerad rörlighet. Denna skrivning förekom normalt inte i denna slags 

typgodkännandeordning då användningsområdet inte var känt i det läget. En åsikt var att det 

vore mer logiskt att dela upp detta direktiv i två olika direktiv med en del för typgodkännande 

och en del för användning av bussar i likhet med direktiven för hastighetsbegränsande 

anordningar. Ett annat alternativ som också diskuterades var subsidiaritetsprincipen att 

medlemsländerna själva på lokal och nationell nivå ska besluta om detta. Det bestämdes att 

Rådet skulle se över detta och komma med förslag. En allmän hållning till direktivet gavs av 

medlemsländerna. Svenska delegationen meddelade att de kunde ge sitt allmänna stöd till 

denna version, även om de ville lägga till en granskningsreservation då dokumentet delades ut 

på mötet. Frågan uppstod efter detta möte vem som skulle läsa in sig på bussdirektivet och 

slåss för svenska idéer i Bryssel.
107

 

Vad som är viktigt att uppmärksamma är att redan från början hölls det en diskussion 

angående frågan om tillgänglighet på bussar (handikappanpassning). Artikel 4 med dess krav 

på tillgänglighet för personer med reducerad rörlighet orsakade mycket diskussion under 
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mötet i november 1997. Många nationella delegationer ansåg att krav på hjälpmedel för 

ombordstigning skulle vara frivilligt för medlemsländer att besluta om. Gruppens ordförande 

ansåg att problemet är användning av bussen.
108

 En nyanställd svensk tjänsteman från 

dåvarande Vägverket var den som nu blivit utvald att vara sakkunnig i den svenska 

delegationen i rådsarbetsgruppen för motorfordon.  Han fick under sitt första möte möjlighet 

att samtala med den brittiska representanten från Department of Transport, som var sakkunnig 

i den brittiska delegationen. Detta första möte i rådsarbetsgruppen för motorfordon skulle visa 

sig vara starten till ett mindre nätverk mellan aktörerna i de brittiska och svenska 

delegationerna där även tyska aktörer skulle ansluta sig.
109

  

I rådsarbetsgruppen för motorfordons möte i Bryssel i december 1997 pågick en diskussion 

om några principiella frågor gällande tillgänglighet. Ordförande under mötet konstaterade att 

en stor del av länderna stödde britternas förslag som denna delegation lämnat gällande 

tillgänglighet. Alla nationella delegationer uppmanades att studera frågan vidare till nästa 

möte i början av 1998. Vid det tillfället diskuterades om tillgänglighet för funktionshindrade 

ska vara tvingande eller frivilligt. Den brittiska delegationen presenterade ett förslag till 

skrivning av artikel 4 där tillgänglighet för funktionshindrade skulle vara frivilligt för 

medlemsstaterna att själva bestämma om. I diskussionen utkristalliserades följande 

huvudståndpunkter bland medlemsländerna: 

 Medlemsländerna bestämmer själva om hur de vill tillgodose funktionshindrades 

resmöjligheter 

 En viss nivå på tillgänglighet för funktionshindrade bör vara tvingande 

 Tillgänglighet är en användarfråga som inte hör hemma i detta direktiv som anger 

tekniska krav på bussar 

 Anordningar avsedda att ge tillgänglighet för funktionshindrade i bussar bör vara 

harmoniserade. Därför bör tekniska kraven på sådana anordningar finnas i direktivet och 

omfatta alla typer av bussar.
110
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 4.1.2 Sammanfattning av den första perioden 

Fas 1 i analysmodellen utmärks av inledningsfas där beslutsfattare, byråkrater etc. erkänner 

ett problem som kräver uppmärksamhet och åtgärder. Gällande bussdirektivet är detta precis 

vad som sker. Beslutsfattare inser vikten av ett förslag till nytt bussdirektiv. Beslutsfattare 

finns både inom den tyska och franska fordonsindustrin och respektive politisk-administrativa 

nationella system. Det är Kommissionen som har initiativrätt till förslag till nya direktiv i 

EU:s beslutssystem. Därav uppvaktningen från fordonsindustrin som beskrivits ovan. Detta 

länkas till Evans och Davies byråkrater som uppmärksammar problem och erkänner att det 

finns problem som kräver uppmärksamhet och åtgärder.  

 

4.2 Den andra perioden år 1997 – 2001 

Den andra perioden innehåller följande faser i analysmodellen: 

Fas 2: Sökande/ Fas 3: Kontakt/ Fas 4: Framväxten av ett informationsnätverk/ Fas 5: 

Kognition och mottagande/ Fas 6: Framväxten av ett transfer nätverk/ Fas 7: Elit- och 

kognitiv mobilisering/ Fas 8: Interaktion/ Fas 9: Utvärdering  

Tidsmässigt har frågan om ett nytt bussdirektiv kommit upp på agendan inom EU-systemet 

och officiellt publicerats i EU:s officiella tidning. Frågan om tillgänglighet diskuteras också, 

men är en slags biprodukt under början på 1998 under fas 2. Tillgänglighet finns med i 

Kommissionens förslag till nytt bussdirektiv i artikel 4 redan från sommaren 1997.  Brittiska, 

svenska och tyska aktörer i respektive nationell delegation i rådsarbetsgruppen för 

motorfordon väljer att tillsammans uppmärksamma artikel 4 med förslag om tillgänglighet.  

 

4.2.1 Fas 2 – Sökande  

Oktober 1997 kan ses som en övergång från fas 1 till fas 2 enligt analysmodellen. Med fokus 

på frånvaron av acceptabla lösningar så ledde det aktörer att söka efter policyidéer i frågan om 

tillgänglighet och hur det kunde appliceras på förslaget till bussdirektiv. Den brittiska, 

svenska och tyska delegationens aktörer hade redan diskuterat frågan om tillgänglighet, som 

skulle komma att diskuteras och förhandlas under förslaget om ett nytt bussdirektiv. Innan 

den brittiska delegationen sände ut ett förslag gällande tillgänglighet i artikel 4 till alla 

nationella delegationer i rådsarbetsgruppen för motorfordon, som Kommissionen presenterat i 
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slutet på 1997, så fick de svenska aktörerna chans att lämna sin kommentar. Till sist så fanns 

det hos EU-kommissions representant, den brittiska och svenska delegationen en gemensam 

önskan att föra upp frågan om tillgänglighet på bussar som en fråga på mötesagendan internt 

inom rådsarbetsgruppen.
111

 

Strax efter det första mötet i rådsarbetsgruppen i Bryssel i november 1997 tog den svenske 

tjänstmannen en informell kontakt med andra aktörer i den brittiska delegationen. Samma 

experter som han mött tidigare i andra sammanhang och delvis andra som han nu stiftat 

bekantskap med under sitt första deltagande på rådsarbetsgruppen för motorfordons första 

möte någon vecka tidigare i november. Han är relativt självständig i detta men har ingen 

tidigare erfarenhet av arbete inom en rådsarbetsgrupp. En viktig fråga skulle handla om artikel 

4 i förslaget till bussdirektiv som handlar om tillgänglighet. Den svenske tjänstemannen ville 

koppla samman det svenska sättet att se på tillgänglighet med artikel 4 om tillgänglighet i 

Kommissionens förslag till nytt bussdirektiv.
112

  

De brittiska sakkunniga svarade den svenske sakkunnige att aktörerna i brittiska delegationen 

har talat om att omarbeta artikel 4. De ser då de läst hans förslag till artikel 4 gällande 

tillgänglighet och de diskussioner de har haft under det första mötet att Sverige och 

Storbritannien verkar vara mycket nära i sin syn på vad som krävs gällande tillgänglighet. De 

sände därför svensken sitt förslag till artikel 4 och en omarbetning av bilaga 7 innan nästa 

möte skulle äga rum i rådsarbetsgruppen för motorfordon.
113

 I januari erhöll alla nationella 

delegationer i rådsarbetsgruppen för motorfordon ett förslag från den brittiska delegationen. 

Den innehöll ändringar i Kommissionens och EU-parlamentets förslag till ett nytt 

bussdirektiv. Ett viktigt initiativ för frågan om tillgänglighet tas alltså av den brittiska 

delegationen. De ser sin chans att informera de andra nationella delegationerna i 

rådsarbetsgruppen för motorfordon om detta i början på januari 1998.
114

  

I slutet på januari 1998 på grundval av förslag från den brittiska delegationen återupptog 

arbetsgruppen diskussionen om tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Den brittiska 

delegationen hade föreslagit en ny formulering av artikel 4 (jfr 5094/98, s 5) och gav 

medlemsstaterna en möjlighet att välja mellan olika alternativa lösningar. Den brittiska 
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delegationen hade också föreslagit införandet av en ny bilaga VII (5093/98, s 10) med alla 

tekniska krav som skall uppfyllas av nya fordon för att de skall anses tillgängliga. Flera av 

medlemsländerna bibehöll granskningsreservationer i avvaktan för samråd med andra 

administrativa avdelningar i sina medlemsländer.  Samtidigt som Kommissionens företrädare 

förstod de mål som eftersträvades av den brittiska delegationen hade de uttryckt tvivel på den 

föreslagna lydelsen. Som svar på frågor från flera delegationer om den exakta omfattningen 

av sitt förslag underströk den brittiska delegationen att avsikten var att möjliggöra för 

medlemsstaterna att med tiden kräva att alla offentliga fordon (avses) att göras tillgängliga för 

personer med nedsatt rörlighet. Svenska delegationen hade en allmän uppfattning att förslaget 

från den brittiska delegationen utgjorde en betydande förbättring jämfört med Kommissionens 

förslag.
115

  

Vad som är viktigt att beskriva som aktuellt för den svenska delegationen och den svenska 

nationella nivån var att den svenska delegationen i rådsarbetsgruppen för motorfordon kunde 

ge sitt stöd till förslaget som angav att bussar som används i linjebunden tätortstrafik av klass 

I (bussar för fler än 22 passagerare byggda med plats för stående passagerare) skulle vara 

tillgängliga för funktionshindrade personer inklusive rullstolsbrukare. De önskade dock 

bevaka att de detaljerade krav som angavs skulle vara i linje med svenska önskemål. Arbetet i 

Sverige med handikappanpassning av kollektivtrafiken präglades av en helhetssyn med fokus 

på hela reskedjan och omfattade olika typer av bussar och trafiklösningar för bussar i 

linjetrafik. För svenskt vidkommande behövdes därför mer generella krav på 

handikappanpassning än vad som angavs i förslaget till bussdirektiv. Vad som nämndes var 

att Storbritannien hade ett liknande angreppssätt på handikappanpassning av kollektivtrafiken 

som Sverige hade vid denna tidpunkt. Brittiska delegationen hade lagt fram ett förslag 

(förslag (5093/98), som nämnts ovan, som innebar att bussdirektivet skulle innehålla krav på 

tillgänglighet för funktionshindrade i alla typer av bussar och att varje medlemsstat skulle 

kunna föreskriva vilka bussar som skulle kunna omfattas av dessa krav.
116
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4.2.2 Fas 3 - Kontakt 

Evans och Davies beskriver i sin modell fas 3 att inom en organisation kan det finnas 

potentiella transferagenter som har speciella kunskaper.  Det kan kopplas samman med det 

policynätverk som bildas med experter från de brittiska, svenska och tyska nationella 

delegationerna. Tillsammans hade de stor kunskap om tekniska frågor rörande säkerhet och 

även tillgänglighet. Svenska delegationen bestod av den nye experten från Vägverket och två 

seniora experter från Näringsdepartementet. Dessa två hade bägge varit med i tidiga 

förhandlingar om förslaget till nytt bussdirektiv innan förslaget lades sommaren 1997. Dessa 

tre svenska aktörer hade en förmåga att lära sig snabbt vad som sker och hur de bäst agerar 

och anpassar sig efter en ny förhandlingsnivå inom EU:s beslutssystem. Brittiska delegationen 

agerade med säkerhet i frågan om tillgänglighet i denna fas, liksom den tyska delegationen 

som varit initiativtagare till förslaget 1991. De hade tillsammans utvecklat nödvändiga 

gemensamma politik- och kunskapsresurser gällande hur de för fram frågan om tillgänglighet, 

allt för att förvissa sig om en lyckad policyutveckling. Det sker alltså en så kallad kognitiv 

mobilisering.
117

  

I februari 1998 träffades rådsarbetsgruppen för motorfordon för möten i Bryssel två gånger. 

Diskussion om principerna om tillgänglighet för personer med nedsatt förflyttningsförmåga 

fanns uppe på agendan. Det var långa diskussioner och detaljerad läsning gällande 

tillgänglighet. Dessa resulterade i att alla nationella delegationer kunde enas om att stödja 

principen att ha enhetliga krav på tillgänglighet. Det innebar att medlemsstaterna själva skulle 

bestämma vilka fordon som skulle uppfylla kraven på tillgänglighet vilket innebar ett flexibelt 

system. Under detta möte fördes mycket diskussion om artiklarna och om skilda 

funktionshinder såsom dövhet och rullstolsburenhet.  Det var viktigt att ordalydelsen i artikel 

4 som handlade om tillgänglighet skulle bli sådan att den entydigt stöder denna princip. 

Ordförandeskapet fick i uppdrag att skriva ett förslag på en ny skrivning. Kommissionen 

menade att de förstod strävan att nå enighet men att detta skulle tendera att bli ett minimikrav. 

                                                                                                                                                                                     
beslutade att bjuda in Volvo, Scania, Omninova, BR och SLTF till samråd om förslaget till bussdirektivet den 10 

februari 1998. De personer som nämns ovan kan ses som den kärna av aktörer från fordonsindustrin och 

handikapporganisationerna som deltog på den svenska nationella nivån som sakkunniga i samråd med den 

svenska delegationen; Intervju – Jan Petzäll 
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EU-parlamentet skulle också göra en skrivning om detta och det såg ut att gå i motsatt 

riktning. Det skulle därmed kunna bli svårt att nå enighet med EU-parlamentet.
118

  

Vid ett tidigare möte hade den brittiska delegationen föreslagit en ny artikel 4 genom vilken 

medlemsstaterna skall ha frihet att välja den lämpligaste lösningen på sitt territorium, och en 

ny bilaga VII i vilken alla de tekniska krav fastställs som skall uppfyllas för att tillförsäkra 

fordonens åtkomlighet (jfr 5093/97). Flertalet delegationer var positiva till en flexibel lösning 

med det framfördes tveksamhet om hur en sådan flexibilitet skall införas. Enligt den tyska 

delegationen borde den princip som man bestämmer sig för att innehålla följande tre delar:  

1) Införande av harmoniserade tekniska specifikationer när det gäller hjälpmedel för 

åtkomlighet.   

2) Medlemsstaterna beslutar vilka klasser av bussar som skall utrustas med sådana 

hjälpmedel. 

 3) Fordon som är utrustade med hjälpmedel för personer med nedsatt rörlighet måste uppfylla 

de harmoniserade tekniska kraven. Denna delegation behöll en reservation mot artikel 4.  

Kommissionens företrädare föredrog sitt eget kommissionsförslag och beklagade vad han 

betraktade som en tendens till införande av minimikrav. Den brittiske ordföranden i 

rådsarbetsgruppen för motorfordon drog slutsatsen att det rådde allmän enighet om behovet av 

att harmonisera tekniska specifikationer för åtkomlighet och att tillförsäkra den fria 

rörligheten inom gemenskapen för fordon som uppfyller dessa bestämmelser. Brittiska 

ordföranden åtog sig att omarbeta artikel 4 för att inlemma dessa tankar. De flesta 

delegationerna var här positiva till en flexibel lösning gällande tillgänglighet. Nio 

delegationer stödde britternas förslag här, fyra länder vidhöll granskningsreservationer.
119

  

4.2.3 Fas 4 – Uppkomst av ett informationsmatande nätverk 

 
En lyckad policyutveckling hade nu skett då alla nationella delegationer enats om att ha 

enhetliga krav på tillgänglighet. Inom ramen för rådsarbetsgruppen för motorfordons arbete 

har det lilla nätverket väckt Kommissionens intresse. Det gör att det har möjlighet att bilda ett 

utvidgat nätverk för att tillhandahålla mer information som ökar både mängden och detaljerna 

om hur tillgänglighet passar in i förslaget till ett nytt bussdirektiv. Det är det som sker 
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gällande policytransfernätverket och Kommissionen som här är klient. Nätverket 

tillhandahåller information och lösningar till hela rådsarbetsgruppen för motorfordon. Frågan 

om tillgänglighet skulle nu uppmärksammas utanför rådsarbetsgruppen för motorfordon. 

Detta kan kopplas till den policyutveckling som skett gällande EU:s handikappolitiska 

utveckling, men också globalt samt den lobbying som bland annat den europeiska 

handikapprörelsen bedrivit.
120

  

 

Under rådsarbetsgruppen för motorfordons möte i mars 1998 meddelade den brittiske 

ordföranden att EU-parlamentet skulle behandla bussdirektivet en vecka senare. De skulle ta 

upp en stor mängd förslag till ändringar. I maj 1998 skulle ett möte i interna marknadsrådet 

äga rum och den brittiske ordföranden i rådsarbetsgruppen för motorfordon skulle rapportera 

om arbetet med bussdirektivet. Ordföranden delade ut ett nytt förslag till artiklar och 

sammanställning av direktivet i enlighet med resultaten av tidigare möten, dokument 6497/98, 

och presenterade förslaget översiktligt. Artikel 2 angav att varje medlemsland kan göra 

obligatoriskt vilken nivå man vill ha när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade i 

bussar. Artikel 5 angav att varje medlemsland ska meddela Kommissionen sitt 

ställningstagande enligt artikel 2. Detta skulle i sin tur publiceras i EU:s officiella tidning 

(OJ). En lång principdiskussion följde. De flesta medlemsländer angav att de var nöjda med 

förslaget och tackade den brittiske ordföranden för ett väl genomfört arbete. Inget 

medlemsland angav negativ uppfattning. Många diskuterade tillämpningen av detta och 

undrade hur interna marknadsrådet skulle ställa sig. Granskningsreservationer inlämnades 

från några medlemsstater.
121

   

 

4.2.4 Fas 5- Uppfattning (Kognition) och mottagning 
Fas 6 - Uppkomst av ett transfernätverk 

 

Denna period innebär att Kommissionen utvärderar den information som nätverket ger. 

Samtidigt sker en förändring i rådsarbetsgruppen för motorfordon gällande hur de andra 

delegationerna ser på och uppfattar frågan om tillgänglighet. Efter en utvärdering från 

Kommissionen som jag sätter som ”klient” efter den teoretiska modellen, så kommer också 

frågan om det finns ett gemensamt värdesystem gällande tillgänglighet. 

Policytransfernätverket sätts på prov och det är frågan hur trovärdiga de är, vilket det i detta 
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fall visar sig vara med mycket goda resurser.  Policytransfernätverket har resurser som de 

sedan kan föra vidare in i rådsarbetsgruppen för motorfordons förhandlingar.  

 

I april 1998 ägde ett nytt möte rum i rådsarbetsgruppen för motorfordon. Detta var det sista 

mötet före Coreper och Interna Marknadsrådet i maj 1998. Ordförande meddelade också att 

EU-parlamentet inte lyckats enas vid den första genomläsningen av förslaget till bussdirektiv. 

Kommissionens företrädare framförde att man inte accepterade att ordförandeskapets förslag 

skulle ersätta Kommissionens förslag. Det blev mycket diskussioner om principer i artiklarna 

men inga beslut. De flesta ville ändra artikel 4 i Kommissionens förslag. Man såg fördelar 

med flexibilitet där varje land skulle kunna bestämma vilka bussar som ska ha viss typ av 

tillgänglighet för passagerare med nedsatt förflyttningsförmåga. Länderna måste dock 

acceptera bussar med full tillgänglighet. Kommissionen ville ha kvar sin ursprungliga artikel 

4 där tillgänglighet föreskrivs för bussar av klass I och reserverade sig mot ändringar. De såg 

svårigheter med harmonisering om olika länder själva skulle kunna bestämma.
122

  

 

4.2.5 Fas 7 – Elit- och kunskapsmobilisering 

Evans och Davies skriver att det är här som det är kritiskt om policynätverket skall lyckas. 

Kvaliteten på agenternas resurser, som här är policynätverkets resurser, sätts på prov vilket 

går att se från de minnesanteckningar som finns. Under denna fas med elit- och kognitiv 

mobilisering var det inte lätt att få tekniska krav och specifikationer att mötas med krav av 

socialpolitisk karaktär. Detta blev den stora stötestenen. Frågan om tillgänglighet är i denna 

fas en fråga som accepterats av alla medlemsländer i rådsarbetsgruppen för motorfordon.  

Samtidigt skapar frågan problem genom att det finns en risk att frågan kan bli för stor och 

komplicerad. 

Den brittiska ordföranden hade lämnat förslag som presentades inför hela rådsarbetsgruppen 

för motorfordon med en ny artikel 2 där varje land kan göra obligatoriskt vilken nivå man vill 

ha på tillgänglighet. Artikel 5 krävde att varje land skulle rapportera hur de valde att göra. 

Därefter skulle detta publiceras i EU:s officiella tidning (OJ). De flesta uttalade att de var 

nöjda med förslaget och ordförandeskapet. Ingen angav negativ uppfattning. Några länder 

reserverade sig för att få mer tid att tänka igenom förslaget. Det ledde till en stor diskussion 

om förordningar och inre marknaden. Den brittiske sakkunnige gick igenom utdelat dokument 
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om (tekniska) begränsningar. Kommissionens företrädare lade in en allmän 

granskningsreservation på den föreslagna texten som föreslagits av det brittiska 

ordförandeskapet. Kritiken var att detta tillvägagångssätt skapade institutionella problem då 

Kommissionens ursprungliga förslag inte bara var modifierat, utan också utbytt med en ny 

text. Tjänstemannen från Kommissionen ansåg att deras dokument måste förbli 

arbetsdokument då även EU-parlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén använde 

denna text för att förbereda sina yttranden.
123

  

 

 

4. 2.6 Fas 8 - Interaktion 
 

Nästa steg är att förslaget till nytt bussdirektiv förs högt upp på agendan. Det brittiska 

ordförandeskapet anordnade tillsammans med brittiska handikapprörelsen och EDF, 

Europeiska handikapplobbyn, ett seminarium i Liverpool 6-7 maj 1998. Seminariet fick 

namnet ”Alla ombord – frågan om tillgängliga bussar”. På seminariet deltog drygt 150 

delegater från 21 länder från alla EU:s medlemsländer och länder från Öst- och 

Centraleuropa. Seminariet arrangerades av det brittiska Department of the Environment 

Transport and the Regions, som ett initiativ av ordförandeskapet som Storbritannien då hade i 

EU. Kommissionen lade också sitt stöd till seminariet, liksom den europeiska konferensen för 

transportministrar, från UITP och ett brittiskt reseföretag Mersey Travels.
124

  

 

Seminariet var viktigt då det sammanförde många aktörer och uppmärksammade frågan om 

tillgänglighet i kollektivtrafik. Tidsmässigt har frågan om tillgänglighet i bussdirektivet gått 

från att vara en ”icke-fråga” till att vara huvudtema på seminariet i Liverpool. Att frågan hade 

nått hit var en seger för rådsarbetsgruppen för motorfordon.  Inom Kommissionen hade också 

frågan om tillgänglighet stöd. Under alla faser i analysmodellen har Kommissionen visat att 

tillgänglighet är en prioriterad fråga att förhandla om i rådsarbetsgruppen för motorfordon. I 

den hierarkiska organisation som Kommissionen utgör är en av dess högste politiske 

tjänstemän, som här den brittiske EU-kommissionären Neil Kinnock, viktig då han agerar 

som en ”Sherpa” genom att han tar sig tid och visar intresse att medverka i seminariet och 

poängtera vikten av denna fråga.
125

  Ordförande för seminariet var en brittisk medlem av EU-
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parlamentet, Simon Murphy, som också var så kallad rapporteur gällande förslaget till nytt 

bussdirektiv inom EU-parlamentet.
126

 

 

Syftet var att föra samman experter från regeringar, från industrin och då både från 

tillverknings- och operatörssidan, från handikapporganisationer och internationella organ för 

att debattera tanken och målet om en utveckling som går mot tillgänglighet på bussar inom 

hela Europa. Målet var att efter seminariet skulle det finnas en handlingsplan för alla som var 

intresserade och engagerade i området. Det skulle ses som en grund för frågor av gemensamt 

intresse och för att kunna genomföra konstruktiva åtgärder.  Målet var att tillgänglighet är 

viktig för alla Europas medborgare. Ett mål var att alla ska kunna resa i hela Europa med 

kollektivtrafik. Hela resekedjan är viktig och man måste ha ett holistiskt angreppsätt vid 

utveckling av kollektivtrafik. Kommissionen genomförde under 1998 ett flertal projekt för att 

utveckla kollektivtrafiken. I slutet på seminariet diskuterade deltagarna och kom överens om 

en handlingsplan som förde samman huvudpunkterna/ de viktigaste huvudteman och frågor 

som hade kommit upp i debatten under de två dagarnas seminarium.
127  

 

 

4.2.7 Fas 9 - Utvärdering 
 

När klienten är nöjd med insamlandet av kunskap påbörjas en beslutsprocess enligt 

analysmodellen.  Denna process är viktig vad gäller att bestämma: 

 Transferobjekten (policymål, struktur och innehåll, policyinstrument eller 

administrativa tekniker, institutioner, ideologi, idéer, attityder och koncept, 

policystil eller negativa lärdomar)  

 Graden av transfer (kopiera, anpassning, hybridisering, sammanställning, 

inspiration eller symbolisk). 

 Förutsättningarna för transfer (policymöjligheter, politiska, kulturella och 

institutionella förhållanden).
128

 

Analysmodellen hjälper oss att förstå varför frågan i EU-systemet inte alls var klar att beslutas 

om. Den teoretiska modellen är ett bra analytiskt verktyg för att beskriva detta skeende. För 

det mindre nätverket i rådsarbetsgruppen för motorfordon med brittiska, svenska och tyska 

aktörer, så hade deras tankar vunnit gehör hos alla andra nationella delegationer. De hade 
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också under hela processen haft stöd av Kommissionens fasta representant och dess fasta 

representanter i rådsarbetsgruppen för motorfordon. Perioden under våren 1999 var en 

turbulent tid i EU:s beslutssystem. Det var därför viktigt att samla krafter med andra aktörer 

som såg vikten av tillgänglighet. Ett gott exempel är ett seminarium som hölls den 3 februari 

1999 angående EU:s bussdirektiv anordnat av the Mobility Unit vid Department of the 

Environment, Transport and the Regions i London.
129

  

 

Under mötet redogjorde experterna från den brittiska delegationen i rådsarbetsgruppen för 

motorfordon för bakgrunden till bussdirektivet och dess innehåll. Kommissionen och EU-

parlamentet beskrevs som att de hade en ambition att kollektivtrafik ska anpassas till personer 

med nedsatt förflyttningsförmåga. Även i Rådet visade diskussioner att samtliga 

medlemsstater är medvetna om att tillgänglig kollektivtrafik behövs men många var rädda för 

kostnaderna. Storbritannien, Nederländerna och Sverige redogjorde för sina arbeten för en 

tillgänglig kollektivtrafik. De hade alla nationella föreskrifter och program för utveckling av 

mer tillgänglig kollektivtrafik.
130

 

När EDF – Europeiska handikapplobbyn - och the Royal Association for Disability and 

Rehabilitation skulle presentera sina tankar så framkom deras missnöje med att arbetet på en 

tillgänglig kollektivtrafik inom EU gick långsamt. Önskan var att kunna medverka till att 

påskynda arbetet. Den diskussion som följde visar att Kommissionens förslag till bussdirektiv 

måste förbättras. För Handikapprörelsen fanns vid denna tidpunkt tre möjligheter:  

1. Ha mål om full tillgänglighet för alla, men då riskera att inte få igenom kraven.  

2. Ha något lägre krav på tillgängligheten, som det troligen går att få gehör för.  

3. Att lägga sig helt och ge upp.  

Efter diskussion enades alla mötesdeltagare att arbeta för alternativ 2 ovan.
131

 

The European Disability Forum (Europeiska handikapplobbyn) och the Royal Association for 

Disability and Rehabilitation bestämde att via sina kanaler försöka påverka medlemmar i EU-

parlamentet. Man skulle också föreslå att ett användardirektiv utarbetas som kräver att endast 

bussar som är tillgängliga får användas i kollektivtrafik.
132

 Vad som var tanken bakom detta 

                                                           
129

 Petzäll, J., Arbetsmaterial, 1999 

130
 Ibid. 

131
 Ibid. 

132
 Petzäll, J., Arbetsmaterial, 1999 



46 
 

möte var att det i organisationen CEMT hade diskuterats utvecklingen av bussdirektivet. Vad 

som då var klart var att det fanns en förvirring om det mest effektiva sättet att nå det 

gemensamma målet om tillgänglighet. De hade också noterat att EDF hade varit involverat i 

att från sin sida lobba EU-parlamentets ledamöter för ändringar av direktivet.
133

  

På den svenska nivån presenterades i april 1999 den svenska ståndpunkten och följande 

grundläggande principer skulle vara utgångspunkt: 

 Arbetet ska utgå från Kommissionens förslag. 

 Sverige ska inte få några försämringar jämfört med nuvarande föreskrifter om 

handikappanpassad kollektivtrafik, TPRFS 1989:4. 

 Direktivet få inte vara hindrande för fortsatt utveckling av bussar och kollektivtrafik. 

 Bussar av Klass 1 (stadstrafikbussar med plats för stående passagerare) ska vara 

tillgängliga för funktionshindrade. 

 Bussar av Klass II (linjebussar för sittande men med ståplatser i mittgång och på 

begränsad plats) och bussar av Klass III (bussar för enbart sittande t ex turistbussar) ska 

kunna vara tillgängliga för funktionshindrade. Bussdirektivet ska ange de krav som ska 

vara uppfyllda för att bussen ska anses anpassad för olika kategorier funktionshindrade. 

 

Ett dokument ”Sammanställning av underlag i arbetet med EU:s bussdirektiv” hade 

utarbetats. Dokumentet angav de förändringar som Sverige ville ha i Kommissionens förslag 

till bussdirektiv. De svenska ställningstagandena i arbetet med bussdirektivet hade utarbetats 

av representanter för Näringsdepartementet, Vägverket, Svenska Lokaltrafikföreningen, 

Svenska Busstrafikförbundet, Scania Buss & Coaches, Volvo Bus Corporation, 

Handikappförbundens Samarbetsorganisation, Riksförbundet för Trafik- och polioskadade, 

De Handikappades Riksförbund och Synskadades Riksförbund.
134

  

Ett möte ägde rum i Bryssel i maj 1999 med ministerrådets transportgrupp, rådsarbets-

gruppens delegationer och Kommissionens representant.  Tillgänglighet var uppe på agendan 

och även en viktig diskussion handlade om det offentliga rummet på grundval av en ny text 

som utarbetats av tyska ordförandeskapet. Det betonades också av tyska ordförandeskapet att 

avsikten skulle vara att försöka övertyga EU-parlamentet att dessa bestämmelser måste 
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baseras på existerande internationella regler och att förslaget till direktiv bör betraktas mot 

bakgrund av ökad globalisering av tekniska föreskrifter.
135

  

Den tyske ordföranden redogjorde för bakgrund och innehåll i dokument 7530/99 som var 

presidentskapets förslag för bussdirektivet: Förslaget baserades på Kommissionens förslag, 

presidentskapets förslag från Storbritannien och i viss utsträckning Sveriges förslag som 

diskuterats med medlemmar ur den tyska delegationen vid deras besök i Stockholm tidigare 

under våren 1999.
136

  

Viktigt att notera ovan är att alla delegationer från alla medlemsländer deltog och att de 

accepterade presidentskapets upplägg. Även ”klienten” Kommissionen accepterade förslaget. 

Det är avgörande att dokument 7530/99 är presidentskapets förslag för bussdirektivet. Det är 

viktigt att detta sker och att det blir något som inte bara diskuteras, utan också går till beslut 

d.v.s. en klar påverkan av policytransfernätverk från brittiska, svenska och tyska nationella 

delegationerna. Mötet som ägde rum i april i Stockholm var en inbjudan från svenska 

delegationen till sina tyska kolleger i rådsarbetsgruppen för motorfordon i den tyska 

nationella delegationen. De tyska kollegorna kom från det tyska transportministeriet och från 

Mercedes Benz. Dessa hade i sin tur innan mötet sänt ett preliminärt ordförandeskapsförslag 

till svenska delegationen innan mötet i Stockholm. Svenska delegationen hade tidigare sänt en 

tysk översättning av ett svenskt förslag. Efter att båda länderna presenterat sina förslag 

gjordes en genomgång av de båda förslagen för att sikta på en gemensam ståndpunkt.
137

 

De sakkunniga i den svenska delegationen var mycket positiva till den tyska delegationen för 

arbetet de gjort i rådsarbetsgruppen för motorfordon med viktiga tillägg till förslaget till nytt 

bussdirektiv och Kommissions förslag. Tyskland hade hållit i ordförandeskapet under våren 

1999 och samtidigt varit ordförandeland under mötena i rådsarbetsgruppen för motorfordon 

gällande bussdirektivet. Från den svenska sidan var det mycket viktigt att de hade kunnat 

diskutera bussdirektivet med sina tyska kollegor. Tyskland och Sverige delade samma synsätt 
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om vikten av ett direktiv för industri- och transportjänster. Innan mötet som beskrivs ovan 

hade tyska delegationen bjudits in till Sverige av den svenska delegationen.
138

  

Innan den tredje perioden träder in hade bussdirektivet under hösten 1998 genomgått en 

omfattande kritik med hundratals ändringsförslag av EU-parlamentet vid första läsningen.  

Det stod och vägde mycket och i korthet var EU-parlamentet emot förslaget. De ville ha 

genomgripande förändringar i syfte att minska dess omfattning och detaljeringsgrad. Bl.a. 

föreslogs att en särskild kommitté skulle inrättas som tog ansvar för utvecklingen av de 

detaljerade kraven. Samtidigt föreslogs att förslaget i högre utsträckning skulle anpassas till 

motsvarande ECE-reglementen om bussar. Förslaget att inrätta en särskild kommitté för att 

behandla detaljerade tekniska krav fanns inte i detta förslag. De flesta av EU-parlamentets 

övriga ändringsförslag hade dock beaktats med undantag för kravet på att klass II-bussar 

avsedda för sittande passagerare men utformade för att tillåta transport även av stående 

passagerare skall uppfylla samtliga krav på tillgänglighet. Förslaget hade minskats något i 

omfattning och i högre grad anpassats till berörda ECE-reglementen men i huvudsak 

bibehållit den ursprungliga strukturen.
139

  

Den svenska delegationen tyckte att EU-parlamentets kritik var för ambitiös.  En lösning som 

föreslogs av en av de svenska experterna i rådsarbetsgruppen för motorfordon för att komma 

vidare i beslutsprocessen kom i artikel 3 i särskild bilaga, (Bilaga om tillgänglighet- bilaga 7, 

krav om tillgänglighet för bussar kategori 1 med diskussioner om hjälpmedel såsom lift eller 

ramp). Svenske experten från Näringsdepartementet och medlem i den svenska delegationen 

var den som kom med idén för att komma vidare i arbetet med bussdirektivet. Andra 

läsningen i EU-parlamentet och efterföljande diskussion resulterade i ett reviderat förslag från 

rådsarbetsgruppen för motorfordon som gick tillbaka till EU-parlamentet. Då nya EU-

parlamentariker hade tillkommit så gavs då åtta ändringsförslag på det nya förslaget från 

rådsarbetsgruppen för motorfordon. En tjänsteman från dåvarande Vägverket var svensk 

ordförande i rådsarbetsgruppen för motorfordon för teknisk harmonisering under det svenska 

ordförandeskapet. Denne tjänsteman sägs av sina kollegor i svenska delegation att ha varit 
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mycket framgångsrik. Han förhandlade om bussdirektivet till förlikning som ledde till trilog 

(= förberedande samtal) mellan Rådet, EU-parlamentet och Kommissionen.
140

  

4.3  Sammanfattning andra perioden 

Från fas 1 och erkännande av ett problem som här är avsaknaden av tillgänglighet i förslaget 

till nytt bussdirektiv så har ett policynätverk bildats. Det övergår sedan i fas 2 som är sökande. 

Fram till fas 8 med interaktion och seminariet i Liverpool så smälter fas 2 samman med 

faserna 3 till 7 över en mycket intensiv period tidsmässigt. Det är här som den svenske 

tekniske sakkunnige uttrycker att från hösten 1997 så lades allt ”krut” på bussdirektivet. Vad 

som går att utläsa ur analysmodellens faser mellan punkterna 2 till 7 är just att aktörerna 

bildar ett policynätverk gällande frågan om tillgänglighet, eftersom det saknas acceptabla 

lösningar för hur frågan om tillgänglighet behandlas i förslaget till nytt bussdirektiv under fas 

2.  

I fas 8 sammanförs en så kallad kunskapselit under seminarium i Liverpool, som fokuserar på 

tillgänglighet. De har liknande professionell föreställning och normer för omdömen gällande 

tillgänglighet samt ett gemensamt policyskapande intresse att föra upp frågan på en större 

agenda. Själva interaktionsfasen är just detta seminarium där det också skrivs ett så kallat 

policydokument. Denna fas är en form där frågan om tillgänglighet sprids och överförs och 

genom detta blir en kanal för utvecklingen av samförstånd i frågan. Det är också fokus på 

transferagenterna som är de som organiserar detta forum i form av seminarium.  

I den hierarkiska miljö som EU-systemet är uppbyggt av så fick frågan om tillgänglighet hög 

prioritet av topptjänstemän. En av dem var den brittiske EU-kommissionären Neil Kinnock. 

Som jag tidigare nämnt går det att koppla samman detta med att det i EU-systemet är lönsamt 

att ha en ”sherpa”
141

 som en beskyddare av vissa policyfrågor som på så sätt förs igenom 

beslutssystemet. Samtidigt var Storbritannien ordförande i EU våren 1998 och det är också 

brukligt att det inom den policyutveckling inom det handikappolitiska området som skett 

inom EU att det organiseras möten i det land som har ordförandeskapet. I rådsarbetsgruppen 

för motorfordon så är ordföranden en person från det land som innehar det nationella 
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ordförandeskapet. Det är tydligt att exempelvis den brittiska delegationen och senare den 

tyska, finska och svenska tar detta tillfälle att föra frågan om tillgänglighet och att presentera 

nya infallsvinklar muntligt och skriftligt under möten och samtidigt hela tiden pressar på de 

nationella delegationerna att frågan om tillgänglighet hela tiden finns på mötesagendan inför 

varje möte. Den ”glöms inte bort”.  Bengtsson (m.fl.) beskriver vikten av att föra fram 

nationella frågor av betydelse.
142

 De länder som värnade om frågan om tillgänglighet valde att 

lyfta fram frågan om tillgänglighet i sin roll som ordförandeland.  

Under fas 9 stannar arbetet upp vilket har samband med beslutsprocessen. Denna fas blir 

kritisk inom den gemensamma beslutsprocess (co-decision) som följde inom EU. Hösten 

1999 kommer ett nytt EU-parlament till med nyvalda EU-parlamentariker. Ett parlament med 

nya medlemmar som skulle visa sig vara mycket mer positiva till att förhandla om 

tillgänglighet då frågan fanns högt uppe på agendan. Samtidigt blev det i denna fas stort fokus 

och intresse på förslaget till nytt direktiv, men samtidigt en slags överbelastning där alla slags 

funktionshinder och tekniska möjligheter diskuterades. Den europeiska handikapplobbyn, 

EDF, fick här ökade möjligheter till kontakter med de nya parlamentariker som börjat sitt nya 

mandat hösten 1999.  Förlikning skulle till sist nås mellan Rådet, Kommissionen och EU-

parlamentet under nästa period som jag väljer att kalla för den tredje perioden. 

 

4.4 Den tredje perioden år 2001 – 2004  

Analysmodellen mellan år 2001- 2004 består av fas 10 Beslut. Under Österrikes 

ordförandeperiod under andra halvan av år 1998 behandlades inte bussdirektivet. Det tyska 

ordförandeskapet hade under våren 1999 en ambition att åter försöka hitta en lämplig 

avvägning mellan olika nationella krav på tillgänglighet och industrins krav på enhetliga 

typgodkännaderegler. ECE-reglementen som rör bussar ställde också krav på att 

bussdirektivet tekniskt skulle anpassas till dessa. Under Finlands ordförandeperiod hösten 

1999 fortsatte arbetet att föra upp bussdirektivet på agendan för att tas över av det 

portugisiska ordförandeskapet som gjorde en ambitiös insats under första perioden år 2000. 

En insats som till sist resulterade i ett förslag.
143

 

För Sveriges del hade målet varit att inte förlora vad som redan uppnåtts. Under år 2000 

pågick en översyn av Vägverkets föreskrifter. De svenska föreskrifterna kommenterades som 

att de skulle påverkas marginellt av direktivförslaget eftersom de svenska reglerna tillgodoses 
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eller redan har inkorporerats i förslaget. Det skulle endast medföra marginella merkostnader 

för ramper till tätortsbussar, förutsatt att Sverige inte skulle välja att införa föreskrifter om att 

alla bussar på alla linjer skall vara försedda med rullstolsplats eller ramp. Sverige borde 

avvakta effekterna av statsbidraget för bl.a. sådana åtgärder. Vidare borde det beaktas om det 

blir minskade färdtjänstkostnader till följd av statsbidrag till handikappanpassningen av 

bussar.
144

  

Under år 2001 skulle till slut beslut tas inom ramen för policytransfer processen. Rådet, 

Kommissionen och EU-parlamentet kom till sist överens och ett beslut kunde fattas. Det var 

då ett projekt som pågått i mer än tio år. Anledningen till den långa tid som 

förhandlingsprocessen tog i detta förslag till nytt direktiv var frågan om tillgänglighet.
145

 Den 

20 juni 2001 ägde ett möte rum med rådsarbetsgruppen för motorfordon i Bryssel. Sverige 

hade varit ordförande i EU denna period och det innebar att ordförande i rådsarbetsgruppen 

för motorfordon denna gång var en svensk. Under denna dag nåddes en förlikning under 

trilogi. Under Coreper var också ambitionen att beslutet skulle tas på ministerrådsmötet den 

28 juni. Bussdirektivet har införlivats i dåvarande Vägverkets föreskrifter 2003:22 och 

omfattar alla bussar som är i bruk från den 13 februari 2004. I Vägverkets föreskrifter finns en 

direkt hänvisning till EU:s bussdirektiv 2001/85/EG.
146

  

Min studie visar ett framgångsrikt mindre nätverk i rådsarbetsgruppen för motorfordon. Fram 

till fas 9 lyckades detta nätverk få med sig alla medlemsländer i rådsarbetsgruppen för 

motorfordon till ett gemensamt beslut att tillgänglighet skulle finnas med som en artikel i 

förslaget till nytt bussdirektiv. Det var rådsarbetsgruppen för motorfordons förslag som 

Kommissionen lämnade över till EU-parlamentet, där en gemensam ståndpunkt fanns. Ifråga 

om tillgänglighet skedde en transfer inom rådsarbetsgruppen för motorfordon och därigenom 

även bland en majoritet av parlamentarikerna i EU-parlamentet. Kommissionen hade som 

organisation genomgått en större transfer gällande frågor som rör funktionshinder där 

transportfrågor och tillgänglighet är en del.
147
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5. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

5.1 Sammanfattande analys 

Hur frågan om tillgänglighet hanterats över tid i EU-systemet 

Frågan om tillgänglighet uppmärksammades först av sakkunniga i de brittiska och svenska 

delegationerna i rådsarbetsgruppen för motorfordon. Efter att frågan behandlats i flera faser i 

enlighet med min analysmodell har det bildats ett mindre nätverk där tyska delegationen ingår 

med den brittiska och svenska. Senare skulle Finland och Nederländerna också ansluta sig. 

Vad som sker är att det inom Kommissionen finns tankar som stöder den mindre 

delegationens idéer och tankar om tillgänglighet som jag beskrivit. Vad som är unikt är hur 

det mindre nätverket får med sig alla nationella delegationer till att acceptera frågan om 

tillgänglighet som en egen artikel i det förslag som skulle lämnas in till EU-parlamentet för 

beslut.  

Inom EU-systemet har handikappolitiska frågor utvecklats starkt. Frågan om tillgänglighet är 

bred och mitt intresse har varit att fokusera på rådsarbetsgruppen för motorfordons arbete i 

Rådet med direkt koppling till dåvarande medlemsländer. Som framgår i uppsatsen stödde 

Kommissionens representant i rådsarbetsgruppen för motorfordon hela tiden det lilla 

nätverkets tankar och förslag. Det fanns alltså hos Kommissionen en klar strategi hur de skall 

förhålla sig till frågan om tillgänglighet. Tillgänglighet var också en biprodukt i ett strikt 

tekniskt direktiv och som sådan skulle den också komma att behandlas i andra 

generaldirektorat än i det traditionella generaldirektoratet.  

Vilka som varit de viktigaste aktörerna 

Den första perioden sammanfattar åren mellan 1991 till 1997 vilket var en period då 

fordonsindustrin med två stora europeiska aktörer, Renault och Mercedes Benz, besöker 

Kommissionen och framför tankar om nödvändigheten av ett förslag till ett nytt bussdirektiv. 

Förslaget ligger och väntar fram till juni 1997 då det publiceras officiellt.  Direktivförslaget 

presenteras så för EU:s medlemsländer under ett möte initierat av Kommissionen i oktober 

1997 i Bryssel. Ansvarig grupp för direktivförslaget blir rådsarbetsgruppen för ekonomiska 

frågor/rådsarbetsgruppen för motorfordon. Därefter skall varje land välja ut vilka som skall ha 

huvudansvar för detta.  
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Under arbetet med förslaget till nytt bussdirektiv har de främsta förespråkarna för att få 

direktivet till stånd varit Tyskland, Storbritannien och Sverige. Tyskland har i första hand fört 

fram det industriella perspektivet, vilket kan ses utgöra ett behov av enhetliga regler för 

tillverkare och operatörer. Storbritannien och Sverige har gemensamt försökt förena behovet 

av enhetlig produktion med stränga krav på tillgänglighet. Från brittiska utgångspunkter har 

motivet varit att tillgodose kraven på hög tillgänglighetsnivå från en stark handikapprörelse på 

en avreglerad bussmarknad. Från svenska utgångspunkter har motivet varit att bibehålla minst 

samma nivå som i de svenska handikappföreskrifterna och samtidigt tillgodose tillverkarnas 

krav på enhetlighet. Det har också funnits en majoritet bakom den svenska regeringens 

ståndpunkt gällande bussdirektivet och tillgänglighetsdelen.
148

 

 

Av övriga länder som stött utvecklingen av förslaget märks främst Finland som har 

tillgänglighetskrav som liknar de svenska. Några medlemsländer har haft svårt att acceptera 

långtgående tillgänglighetskrav i bussar eftersom man anser att detta skulle tillgodoses genom 

”social lagstiftning”. Sverige har i likhet med ett stort antal länder i skilda sammanhang 

pläderat för och tillämpat ”mainstreamprincipen”. Den innebär att alla sektorer i samhället 

skall ta ansvar för att respektive sektor blir tillgänglig.
149

  

 

Den brittiske EU-parlamentarikern Simon Murphy var en av huvudaktörerna i 

beslutsprocessen gällande bussdirektivet i sin roll som rapporteur. Under seminariet i 

Liverpool var han utvald att agera ordförande. Denna person var dock inte tekniskt kunnig, 

men blev starkt engagerad som en viktig aktör gällande tillgänglighetsperspektivet i förslaget 

till nytt bussdirektiv.  

Den svenske tjänsteman som varit huvudansvarig i den svenska delegationen i 

rådsarbetsgruppen för motorfordon kände redan innan han valdes ut som expert flera av de 

som ingick i den brittiska delegationen. Nyckelpersonen i den brittiska delegationen var Ann 

Frye, chef för Mobility Unit på Department of Transport. Hon var inte sakkunnig i de tekniska 

frågorna, men som policyperson var hon mycket pådrivande i tillgänglighetsfrågor varav 

bussdirektivet var en av många uppgifter där hon varit tongivande. Det fanns en särskild enhet 
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för tillgänglighetsfrågor på departementet. En annan person var Edward Stait som arbetade 

med transport och främst bussar och taxi. Den svenske experten hade arbetat med Stait inom 

Internationella Standardiseringsorganisationen ISO. De utvecklade då en standard för 

fastsättning av rullstolar i fordon. Dessutom hade den svenske experten träffat Frye och 

hennes kollegor på många forskningskonferenser och seminarier där man diskuterat och 

arbetat med tillgänglighetsfrågor. Personerna på transportdepartementet i Storbritannien 

deltog aktivt på konferenser och seminarier och anordnade även egna tillsammans med olika 

handikapporganisationer.  

Den svenske experten tog kontakt med Donald MacDonald, som var den som skulle ersätta 

Stait just när arbetet startat med bussdirektivet i rådsarbetsgruppen för motorfordon.  Det 

uppstod ett väl fungerande samarbete mellan de svenska och brittiska experterna, vilket 

resulterade i ett mindre nätverk i rådsarbetsgruppen för motorfordon.  Flera personer skulle 

också ansluta sig till detta nätverk. Dessa aktörer hade liknande argument som de framförde i 

det lilla nätverket och senare förslag som skulle presenteras för alla medlemsländerna i 

rådsarbetsgruppen för motorfordon.  Informella kontakter skulle också visa sig vara värdefulla 

i rådsarbetsgruppen för motorfordons arbete. Det som också varit utmärkande är att det hela 

tiden varit samma kärna av experter och sakkunniga från alla medlemsländer under den långa 

period som bussdirektivet behandlades. Det torde vara unikt och är till stor del okänt. 

För att säga något om den svenska delegationen så fanns det här en kärna med Jan Petzäll, 

Anders Lindberg och Bengt Finnveden från Näringsdepartementet.
150

 Finnveden hade tidigare 

varit ansvarig i Transportrådet. De utarbetade föreskrifter om handikappanpassning av 

kollektivtrafik. Petzäll hade tidigare arbetat med Finnveden och gjort underlag till några av 

föreskrifterna. Sammantaget var denna lilla kärntrupp väl förberedd för arbetet med 

bussdirektivet, eftersom de hade ett bra tekniskt underlag och dessutom kontakter med 

nyckelpersoner på nationell och internationell nivå som arbetat med 

handikappanpassningsfrågor.  

Jan Petzäll, som är den tjänsteman som jag beskriver i uppsatsen som den svenske experten 

från Vägverket, fick stor uppmärksamhet internationellt för det arbete han gjorde tillsammans 

med professor Agneta Ståhl vid Lunds tekniska högskola. Samarbetet visar hur aktörer kan 

agera på skilda arenor. 

Vilken roll rådsarbetsgruppen för motorfordon har haft 

                                                           
150

  Intervju Petzäll, J. & Lindberg, A. 



55 
 

Rådsarbetsgruppen för motorfordon är central då det är den grupp som fick i uppdrag under 

hösten 1997 att ha huvudansvaret för att arbeta fram ett förslag till nytt bussdirektiv. I början 

ville de flesta medlemsländer inte ha med krav på tillgänglighet i förslaget till direktiv. Ett 

mindre nätverk kunde påverka alla nationella delegationer att till sist enas om att behålla 

kravet på tillgänglighet i direktivet.  

Vilken roll har ett mindre nätverk från ett fåtal medlemsländer har haft i rådsarbetsgruppen 

för motorfordon.  som förespråkare för tillgänglighet i bussdirektivet 

Det mindre nätverket kan ses som central i frågan om tillgänglighet i förslaget till ett nytt 

bussdirektiv. Hade inte de brittiska och svenska aktörerna samarbetet med den tyska 

delegationens aktörer och senare med aktörer i de finska och nederländska delegationerna, är 

det mycket troligt att ett annat beslut skulle kunna ha tagits. 

Varför bussdirektivet ses som en av handikapplobbyns stora segrar 

För handikapplobbyn blev detta en seger då rådsarbetsgruppen för motorfordon hade med 

tillgänglighet i sitt förslag till nytt bussdirektiv och att det sändes till ett EU-parlament som 

var ganska negativt och kom med hundratals krav på förändringar. Efter Maastrichtfördraget, 

som förändrade beslutsprocessen i vilket bussdirektivet var en del av, fick EU-parlamentet 

mer makt och delaktighet att besluta tillsammans med Kommissionen och Rådet. Det var 

därför möjligt för dem som lobbygrupp att påverka EU-parlamentets parlamentariker på ett 

helt annat sätt än tidigare. Vad som är viktigt att se är också att då bussdirektivet låg inom 

EU:s inre marknad var det inte längre generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och 

lika möjligheter (DG EMPL) som hade huvudansvar för frågan. Istället fördes den över till ett 

annat generaldirektorat som hade en annan arbetskultur som handikapplobbyn fann mycket 

positiv, nämligen Kommissionens generaldirektorat för energi och transport (DG TREN). De 

fick här en möjlighet att träffa EU-kommissionstjänstemän som var vana att arbeta snabbt och 

effektivt och som var mycket angelägna att ha en dialog med handikapplobbyn i processen. 

5.2 Slutsatser 

I början av uppsatsen beskrev jag att mitt syfte var att försöka hitta förklaringar till hur frågan 

om tillgänglighet behandlades under förhandlingar i rådsarbetsgruppen för motorfordon under 

en bestämd tidsperiod gällande förslag till nytt bussdirektiv. Det är omöjligt att helt följa 

processen hur den egentligen var men med hjälp av minnesanteckningar, intervjuer och 

officiella dokument har jag försökt lyfta fram vissa milstolpar som visar den svängning som 
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skedde under förhandlingens gång gällande synen på tillgänglighet. Policynätverket har 

bidragit med en mängd information och lyckats få frågan om tillgänglighet att svänga i 

rådsarbetsgruppen för motorfordon till att vara en fråga som skulle finnas med i förhandlingen 

om ett nytt bussdirektiv. Från att under hösten 1997 vara en icke-fråga kom den högt upp på 

agendan under rådsarbetsgruppen för motorfordons möten under början av år 1998 för att 

stanna där under hela processen fram till det färdiga och publicerade direktivet år 2001. 

 

Med hjälp av en analysmodell om policytransfernätverk har jag bearbetat och strukturerat ett 

stort material med minnesanteckningar, intervjuer och officiella dokument. Självklart finns 

det svårigheter i detta arbetssätt men några egentliga motstridiga uppgifter har jag inte stött 

på. Min analysmodell fungerar bra i min studie.  Samtidigt som jag vill reservera mig då 

analysmodellen i andra studier skulle kunna öppna för problem för forskare. Modellen är trots 

allt väldigt litet beprövad och speciellt med koppling till EU-frågor och forskning inom EU-

området.  

Med hjälp av en analysmodell om policytransfernätverk har jag bearbetat och strukturerat ett 

stort material med minnesanteckningar, intervjuer och officiella dokument. Självklart finns 

det svårigheter i detta arbetssätt men några egentliga motstridiga uppgifter har jag inte stött 

på. Min analysmodell fungerar bra i min studie.  Samtidigt som jag vill reservera mig då 

analysmodellen i andra studier skulle kunna öppna för problem för forskare. Modellen är trots 

allt väldigt litet beprövad och speciellt med koppling till EU-frågor och forskning inom EU-

området.  

 

Den svenska delegationen bidrog i ett mindre policytransfernätverk i rådsarbetsgruppen för 

motorfordon till en stark tillgänglighetsdel i bussdirektivet. De har haft en nyckelposition i 

detta arbete.  Min uppsats visar att enskilda aktörer kan påverka beslut i den riktning de 

önskar. De kan också vara anonyma i denna process. Därför är det mycket viktigt att ställa 

frågor om vilka aktörer som arbetar i rådsarbetsgrupper, vilka aktörer som behandlar eller inte 

behandlar frågor som styr över den europeiska handikappolitiska utvecklingen och 

handikappolicys. Det är viktigt då det berör det dagliga livet för miljoner människor i Europa.  

 

 

Den svenska delegationen bidrog i ett mindre policytransfernätverk i rådsarbetsgruppen för 

motorfordon till en stark tillgänglighetsdel i bussdirektivet. De har haft en nyckelposition i 

detta arbete.  Min uppsats visar att enskilda aktörer kan påverka beslut i den riktning de 
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önskar. De kan också vara anonyma i denna process. Därför är det mycket viktigt att ställa 

frågor om vilka aktörer som arbetar i rådsarbetsgrupper, vilka aktörer som behandlar eller inte 

behandlar frågor som styr över den europeiska handikappolitiska utvecklingen och 

handikappolicys. Det är viktigt då det berör det dagliga livet för miljoner människor i Europa.  

 

Studien visar att svenska tjänstemän har varit med och påverkat den handikappolitiska 

utvecklingen inom unionen. Samtidigt framkommer att den svenska handikapprörelsen på 

nationell nivå har varit starkt passiv i den process som arbetet med förslaget till bussdirektiv 

genomgått, vilket framgår av det arbetsmaterial jag tagit del av och genom intervjuer och 

samtal.  När anonyma tjänstemän arbetar med viktiga frågor rörande policyutveckling och 

handikappolitiska frågor, uppkommer frågan hur en passiv nationell svensk handikapprörelse 

fungerar. De låter andra, främst anonyma tjänstmän, föra deras talan i mer eller mindre slutna 

rum på olika förhandlingsnivåer. Det ställer även många frågor som har koppling till Sveriges 

medlemskap i EU och europeisering av svensk statsförvaltning där flera förhandlingsarenor 

för handikappolitiska frågor och policyutveckling finns representerade.  

De aktörer som känner till spelet inom EU-systemet och hur de byråkratiska processerna 

fungerar har möjlighet inom EU-byråkratin att bidra till en förändring i den riktning de 

önskar. Det handlar om att förstå processer inom EU-systemet och vilka spelregler som finns. 

Det är detta som har hänt i rådsarbetsgruppen för motorfordons nätverk som jag skriver om i 

denna uppsats. Stundtals har det varit situationer som kan liknas vid en thriller med många 

särintressen och mer eller mindre dolda agendor.  

Bussdirektivet och de historier som jag fått ta del av har en mycket större tyngd och djup än 

vad som är möjligt att presentera i en uppsats. I slutändan handlar det om alla medborgares 

rätt att delta i samhället på så lika villkor som möjligt. Att resa med buss med eller utan 

funktionshinder är vad denna uppsats i grunden handlar om. EU:s bussdirektiv är därmed ett 

instrument som är en del av kampen att förverkliga detta krav på mänskliga rättigheter.  
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