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Från global politik till lokal förändring 

Hur växer nya normer och politiska mål fram på 

global nivå? Och vilka hinder och möjligheter 

påverkar den globala normens väg till nationell 

politik och faktisk förändring? Detta 

forskningsprojekt undersöker hur olika politiska och 

strukturella faktorer samspelar och påverkar hur nya 

normer kopplade till samhällssäkerhet växer fram 

och implementeras. 

Internationell och nationell politik styrs i viss mån alltid av 

normer, det vill säga uppfattningar om hur politiken ska 

utformas baserat på värderingar kring vad som är rätt och fel. 

Den här studien gräver djupare i de processer som gör att nya 

normer accepteras på ett internationellt plan och sedan förs 

ner till nationell nivå. 

Samhällssäkerhet i fokus 

I studien utforskas fyra fall vilka representerar internationella 

normer som formaliserats i olika hög grad. Bestämmelser 

kring transport av farligt gods (på vägar och järnvägar) är sedan 

länge väl reglerat på internationell nivå och är väl 

implementerad i en svensk kontext. Katastrofriskreducering har 

nått bred internationell acceptans, bland annat genom att 

skrivas in i flera internationella överenskommelser, och håller 

nu på att implementeras på nationell nivå. Det råder relativt 

bred enighet kring att regleringar kring cyber- och IT-säkerhet 

måste prioriteras, samtidigt ligger de politiska förändringarna 

på cybersäkerhetsområdet ständigt ett steg efter verkligheten. 

Slutligen får krav på internationellt skydd för klimatmigranter 

representera ett fall där genomslaget hittills har varit begränsat 

på både internationell och nationell nivå men där 

medvetenheten om och kraven på att bättre hantera detta 

fenomen ökar.  

Dessa fall analyseras utifrån ett ramverk som tittar på olika 

samspelande faktorer med potential att påverka utgången av 

implementeringsprocessen. Särskild tyngd läggs vid att 
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undersöka påverkan av oförutsedda händelser och så kallade 

”möjlighetsfönster”.  

En av studiens viktigaste slutsatser är att implementeringen 

underlättas om det är tydligt vilken aktör som ska vara 

ledande i att implementera normen nationellt och att ett 

gemensamt språk/terminologi finns. Graden till vilken 

relevanta aktörer upplever att de förstår vad den nya normer 

innebär, och vad de behöver göra för att efterleva den, är 

avgörande. Därtill visar studien på att normspridning från 

global till nationell nivå inte är en linjär process utan oftast ett 

ömsesidigt samspel. En jämförelse mellan fallen indikerar att 

det kan vara så i allt högre grad i nutid än för normer som 

implementerats längre tillbaka, möjlighen beroende på den 

höga nivå av informationsutbyte som sker mellan lokal och 

global nivå i dagens samhälle.  

Ny kunskap om mekanismer och oförutsedda 

händelsers roll 

Insikterna från studien kan i första hand vara till nytta för 

myndigheter som arbetar med att implementera 

internationella målsättningar och regelverk till en nationell 

kontext. Genom de systematiska fallstudierna produceras ny 

kunskap om vilka aspekter som påverkar en lyckad 

implementering och hur den processen går till. Ett av de 

viktigaste bidragen från denna studie är att den på ett 

systematiskt sätt undersöker vilken inverkan oförutsedda 

händelser har i implementeringen av samhällssäkerhetsnormer 

och hur inblandade aktörer kan identifiera och använda 

sådana händelser på ett produktivt sätt. 

Forskningen kan även vara till stor nytta för politiker och 

civilsamhället samt ge intresserad allmänhet ökad kunskap om 

sakfrågorna. Därtill är projektet av akademiskt intresse för 

forskare inom internationella relationer som ägnar sig åt 

normspridning och för forskare inom offentlig förvaltning 

som inriktat sig mot implementering.  
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