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Parlamentarisk diplomati – ett försök att 
ringa in en företeelse
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 31 oktober 2007 
av Thomas Hörberg

      

kan dessutom vara ett kollektiv. Den parla-
mentariska diplomaten uppträder också på 
delvis andra arenor än den ”vanliga” dip-
lomaten, och de internationella parlamenta-
riska organ, som verksamheten ofta bedrivs 
inom, skapar särskilda förutsättningar. Den 
parlamentariska diplomatin får därmed en 
delvis annan funktion än vad som gäller för 
den traditionella diplomatin. Ser man fram-
åt tyder mycket på att den parlamentariska 
diplomatin är en företeelse som kommer att 
utvecklas vidare.

Vad är då riksdagens roll i 
utrikespolitiska sammanhang?
Gränsdragningen mellan utrikespolitik och 
diplomati är inte alltid skarp. Dessutom 
är det så att det ena ibland förutsätter det 
andra. Utrikespolitik tenderar för övrigt 
också att flyta ihop med inrikespolitiken. 
Redan Napoleons utrikesminister Talley-
rand påpekade, att försök att göra åtskill-
nad mellan inrikes- och utrikespolitik är 
som att dra ett streck i vattnet. 
 Enligt grundlagen är det regeringen som 
bedriver Sveriges utrikespolitik. I Sverige 
har emellertid riksdagen de facto alltid haft 
en utrikespolitisk roll. Svensk parlamenta-
risk diplomati har vuxit fram mot denna 
bakgrund. Det kan därför vara motiverat 
att med några historiska exempel illustrera 

vad som är ett parlament är oftast tämligen 
ostridigt. I denna framställning läggs fokus 
på nationella parlament och då särskilt på 
Sveriges riksdag. Noteras bör att riksdagen 
är ett internationellt sett starkt parlament. 
Svaga parlament har ofta andra bevekelse-
grunder för sina internationella satsningar 
än vad den svenska riksdagen har. Inte minst 
är det så, att deras internationella agerande 
ofta synes syfta till att stärka deras inrikes-
politiska roll.
 Riksdagsledamöternas deltagande i in-
ternationella processer skapar möjlighet 
för dem att i internationella sammanhang 
skapa opinion för svenska synsätt. Det ger 
också berörda ledamöter möjlighet att i 
direkt kontakt med sina väljare spegla opi-
nioner i omvärlden och därvid skapa ökad 
internationell förståelse. Parlamentarikers 
internationella engagemang kan ses som 
en balanserande kraft gentemot intressen 
med lägre legitimitet och representativitet, 
t ex olika slags icke-statliga organisationer, 
NGO:s.
 Vid ett försök att ringa in företeelsen par-
lamentarisk diplomati krävs, förutom att 
klargöra vad som är parlamentariskt i sam-
manhanget, också att reda ut vad som är 
diplomati och hur parlamentarisk diploma-
ti förhåller sig till ”vanlig” diplomati. Den 
parlamentariska diplomaten är inte nöd-
vändigtvis en kritstrecksrandig person och 
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riksdagens roll vid några kritiska tillfällen.
 Ett intressant fall var då det hemliga ut-
skott som utsågs av 1627   –28 års riksdag 
behandlade frågorna huruvida Sverige med 
full kraft skulle engagera sig i 30-åriga kri-
get samt, mera principiellt, huruvida hot ska 
mötas där de uppstår eller när de når det 
egna landet. Likheterna mellan den senare 
frågan och dagens afghanistandebatt är på-
tagliga.
 Under den besvärliga perioden efter Pol-
tava (1709) synes Arvid Bernhard Horn ha 
verkat för att riksdagen, som inte varit in-
kallad sedan kröningsriksdagen 1697, skul-
le samlas: ”Vi måste låta ständerna komma 
tillhopa, på det att de själva må se, huru det 
står till, och dela sedan med oss ansvaret; 
...”. Av detta blev ett utskottsmöte 1710, 
och sedan en riksdag 1713–1714, som den 
enväldige kungen (Karl XII) starkt motsatte 
sig.
 Mest känt av de tidigare ”utrikesutskot-
ten” är otvivelaktigt frihetstidens sekreta 
utskott, vars verksamhet knappast behöver 
belysas med exempel. Mindre känt är emel-
lertid att ett hemligt utskott, efter det att 
ett ryskt ultimatum inkommit, 1809 hade 
att uttala sig om huruvida fred skulle slutas 
med Ryssland efter finska kriget.
 År 1848 yttrade sig ett annat hemligt 
utskott om ett annat verkligt betydelsefullt 
utrikespolitiskt avgörande, nämligen om 
Sverige skulle sända en expeditionskår till 
Danmarks skydd när preussiska trupper 
ryckte in i Jylland. Efter hemliga utskottets 
tillstyrkande fattade ständerna det av kung-
en önskade beslutet, nämligen att sända 
kåren. Stortinget gjorde motsvarande ställ-
ningstagande, och unionen sände en gemen-
sam svensk-norsk hjälpkår (4 500 man) till 
Skåne och Fyn samt sjöstyrkor till området.
 I samband med unionsupplösningen 
1905 intog riksdagen och dess utskott en 
roll som för tankarna till ständerna och 

sekreta utskottet drygt hundra år tidigare. 
Björn von Sydow beskriver det på följande 
sätt:

Regeringen förlorar helt makten till sär-
skilda utskottet med Lundeberg som ord-
förande som behandlar unionsfrågan i 
riksdagen. (von Sydow, Björn: Parlamen-
tarismen i Sverige. Utveckling och utform-
ning till 1945, Södertälje 1997, s 94 f)

En annan forskare (Kihlberg, 1922) beskri-
ver samma sak på liknande sätt:

Den Ramstedtska ministärens samman-
brott var fullständigt. ... Den regerande 
riksdagen är under dessa maktpåliggande, 
för landets välfärd djupt betydelsefulla 
krismånader statsskickets reella signatur.

Mot bakgrund av de redovisade exemplen 
kunde man kanske lite tillspetsat säga att 
”Sveriges historia är dess riksdagars”.
 I samband med parlamentarismens infö-
rande vidgades riksdagens inflytande över 
utrikespolitiken genom den 1921 beslutade 
ändringen av 12 § i 1809 års regeringsform. 
Utrikesnämnden inrättades då följt av utri-
kesutskottet (1938), och vi närmar oss mo-
dern tid.
 Åter till nutiden. Den internationaliser-
ingsvåg som svepte fram för 20 år sedan 
medförde att allt internationellt inte längre 
var utrikespolitik. Riksdagen fick på full 
bredd anledning att befatta sig med om-
världsfrågor. Särskilt medlemskapet i Eu-
ropeiska unionen (EU; 1995) och den för-
fattningsmässiga anpassning som därvid 
gjordes medförde att riksdagen fick en roll 
i praktiskt taget all utrikespolitik. 
 I den postmoderna värld som nu håller 
på att växa fram spelar territorium mindre 
roll. De geografiskt avgränsade national-
staterna är inte de enda aktörerna i inter-
nationell politik; särskilt inte i de fall då 
gemensamma värderingar står över intres-
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sepolitiken. I detta perspektiv är folkets val-
da representanter ofta väl så betydelsefulla 
som de traditionella utrikesförvaltningarnas 
kritstrecksrandiga tjänstemän. 
 Den skisserade utvecklingen har skapat 
ett behov i riksdagen att inte bara agera som 
statsmakt utan att också utnyttja de verktyg 
som diplomatin ger. Må vara att formerna 
inte alltid är de samma som i traditionell 
diplomati.

Vanlig diplomati och parla-
mentarisk diplomati
”Vanlig” diplomati har i litteraturen defi-
nierats på en rad olika sätt. Att begreppet 
är besvärligt att hantera kan möjligen illus-
treras av att det inte definieras i den termi-
nologiska sammanställning (Diplomatiskt 
ABC) som Utrikesdepartementet samman-
ställt för regeringens hemsida (www.reger-
ingen.se).
 Parlamentarisk diplomati är inte en van-
lig term, men den användes av Stalin, som 
både kände till och fördömde företeelsen: 
”I stället för en revolutionär politik – för-
torkad kälkborgerlighet och snusförnuftigt 
politiserande, parlamentarisk diplomati och 
parlamentariska kombinationer.” (Om leni-
nismens grunder. Föreläsningar hållna vid 
Sverdlovuniversitetet; kursiverat här).
 Det var säkert ingen slump att en av 
historiens värsta diktatorer såg en fara i 
parlamentarisk diplomati. Denna har ju en 
slagsida mot det som är parlamentariker-
nas komparativa fördelar – frågor som rör 
demokrati och mänskliga rättigheter. Den 
parlamentariska diplomatin kan dock äg-
nas allt – från ”high politics” till konsulära 
frågor. Några exempel får belysa detta. 
 I relationerna med alla, icke-fullt demo-
kratiska stater spelar frågorna om mänsk-
liga rättigheter, MR, en betydelsefull roll. 

MR-dialoger kan bedrivas som tyst diplo-
mati, vilket ofta görs av regeringar. Detta 
förhållningssätt passar emellertid normalt 
sett illa överens med den parlamentariska 
diplomatin, som till sin natur och i sitt ge-
nomförande präglas av öppenhet och upp-
riktighet.
 Val är centrala i en demokrati, och det 
är därför naturligt att parlamentariker, ge-
nom internationella parlamentariska för-
samlingar, engagerar sig i valövervakning. 
I Sverige är det inte minst ledamöterna i 
Organisationens för säkerhet och samar-
bete i Europa (OSSE:s) parlamentariska 
församling som är berörda. Ofta sker de-
ras valövervakning tillsammans med leda-
möter från Europarådets parlamentariska 
församling och med ”konkurrentfirman” 
på regeringssidan (OSSE:s sekretariat för 
demokratiska institutioner och mänskliga 
rättigheter, ODIHR).
 Ett väl fungerande parlament är en för-
utsättning för att stärka en framväxande 
demokrati. Det är i Sverige endast riksda-
gen som har kompetens i frågor om hur ett 
parlament arbetar, och det är mot denna 
bakgrund som riksdagens utvecklingssam-
arbete har vuxit fram. Riksdagen och Riks-
dagsförvaltningen har under en följd av år 
– som ett komplement till andra former av 
parlamentarisk samverkan – engagerat sig 
i att stödja den parlamentariska och de-
mokratiska utvecklingen i ett antal länder 
genom aktiva insatser, både genom att ar-
rangera konferenser, seminarier och att ta 
emot studiebesök i riksdagen och genom 
att delta i aktiviteter i andra länders parla-
ment. Genom riksdagens biståndsverksam-
het har närmare 200 ledamöter och tjäns-
temän från sammanlagt 40 länder deltagit i 
seminarier tillsammans med en rad svenska 
ledamöter och tjänstemän. Bland de demo-
kratifrämjande satsningar som riksdagen 
gjort kan också nämnas omfattande bilate-
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rala projekt med Vietnam (1998–2007) och 
Östtimor (2004–2006). Ledamöterna kan 
också själva, och genom partianknutna or-
ganisationer, bedriva s k partinära bistånd, 
vilket ofta riktar sig till systerpartier i andra 
länder. Denna typ av bistånd kan av uppen-
bara skäl normalt inte genomföras av riks-
dagen eller regeringen. 
 T o m på det konsulära området förekom-
mer det att parlamentariker gör insatser. Ex-
empelvis lyckades en riksdagsledamot med 
vad som inte klarats av på sedvanligt sätt 
genom att få hem några svenska medbor-
gare som på tvivelaktiga grunder fängslats 
i Iran. Interparlamentariska unionen, IPU, 
bedriver också konsulärt bistånd genom en 
systematisk verksamhet för att hjälpa parla-
mentariker runt om i världen, som fått sina 
mänskliga rättigheter kränkta. 
 Det är tämligen vanligt att parlamentari-
ker slår sig samman i nätverk, vilka ofta är 
gränsöverskridande, för att verka för ned-
rustning, miljö, kvinnofrågor m m.
 En svaghet med parlamentarisk diploma-
ti, och där ambitionen ofta saknas, är för-
handlingar om detaljerad, teknisk materia.
 Ibland kan det råda ett komplementärt 
förhållande mellan vanlig och parlamen-
tarisk diplomati (exempelvis när det gäller 
MR-frågor), ibland ett symbiotiskt (såsom 
vid ledamöters årliga deltagande i regerings-
delegationerna till Förenta nationerna, FN:s 
generalförsamling). Genom att ledamöterna 
är direkt valda av folket har den parlamen-
tariska diplomatin en egen legitimitet men 
den ger också legitimitet åt ”vanlig” diplo-
mati. För de stater som kan utnyttja dessa 
förhållanden är detta givetvis en styrka.

Vem är den parlamentariske 
diplomaten?
Enligt en klassisk definition (Sir Henry Wot-
ton, 1568–1639) sägs ”En diplomat [vara] 

en hederlig man som sänts utomlands för 
att ljuga till förmån för sitt land.” 
 Den parlamentariske diplomaten kän-
netecknas, i motsats till den traditionelle 
diplomaten och till företrädare för NGO:s, 
av representativitet och legitimitet samt av 
att utan mellanled ha direktkontakt med 
väljarkåren.
 För att vara en intressant aktör (och i 
förlängningen kunna leverera) måste leda-
moten ha en maktbas och i någon mening 
vara beslutsfattare. Som utrikesutskottet 
självt uttryckt saken: ”Den bakomliggande 
tanken är således att utskottet/riksdagen 
måste uppfattas som en betydelsefull be-
slutsfattare (aktör) för att ledamöterna 
själva ska ses som relevanta.” (Promemo-
ria 2002-10-31 Inriktningen av utrikes-
utskottets verksamhet under valperioden 
2002/03–2005/06.) 
 För representanter från ett litet land som 
Sverige är utövandet av ”idémakt” väl så 
viktigt som att vara en av 349 beslutsfatta-
re. Därför strävar riksdagen efter att bygga 
upp en ökad analyskapacitet som stöd för 
sina ledamöter så att de kan vara väl på-
lästa och insatta. 
 Ett allomfattat synsätt är att det endast 
är riksdagen i plenum som har rätt att fatta 
för riksdagen bindande beslut och som kan 
uttala sig i riksdagens namn. Detta betyder 
att medverkan av delegationer eller av en-
skilda riksdagsledamöter i internationella 
sammanhang måste ske på ett sådant sätt 
att det inte kan uppfattas som att riksda-
gen binds till något beslut eller någon po-
litisk ståndpunkt. (Vissa undantag finns 
dock i formella frågor när det rör t ex in-
bjudningar.) Det gäller också att enskilda 
ledamöter som deltar i interparlamenta-
riskt samarbete formellt endast represente-
rar sina delegationer, sina partier eller sig 
själva. Mandatet för den parlamentariske 
diplomaten är således begränsat. Å andra 
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sidan innebär det redovisade synsättet att 
riksdagen i princip inte har någon instruk-
tionsrätt. Detta kan vara en svaghet, men 
det har i praktiken hittills inte upplevts så.
 Den parlamentariske diplomaten behö-
ver inte vara en enskild ledamot utan kan 
också vara ett kollektiv (t ex ett utskott). 
Kollektivet är inte nödvändigtvis nationellt. 
Den postmoderna världen har sett exempel 
på diplomatiska förhandlingar mellan ex-
empelvis IPU och FN. 
 Analytiskt kan det vara en komplika-
tion att parlamentariska kollektiv kan vara 
både aktörer och arenor. Samtidigt som 
IPU i egenskap av enhetlig aktör förhand-
lat utåt har unionen också varit en arena 
där svenska ledamöter förmedlat svenska 
värderingar och bl a kämpat för kvinnors 
rättigheter.
 De internationella parlamentariska för-
samlingarnas verksamhet är en särskild 
genre, där parlamentarikerna kollektivt 
kan utöva olika former av påtryckningar 
på de egna regeringarna. Ett tydligt exem-
pel på detta är Nordiska rådet, där det kan 
förekomma att svenska parlamentariker, 
stödda av andra nordiska parlamentariker, 
kan ställa krav på svenska ministrar.
 Ibland kan parlamentarikerna också 
ha sådant inflytande att de fattar de facto-
beslut (Europarådets parlamentariska för-
samling om organisationens utvidgning i 
början av 1990-talet samt församlingens 
beslut om val av domare till Europadom-
stolen) eller utöva påverkan direkt gente-
mot medborgarna (Europarådets kampanj 
rörande våld i nära relationer).

Arenor och uppträdande 

Verksamheten i de parlamentariska för-
samlingarna berörs på annat ställe i denna 
framställning. Processerna där har emel-
lertid karaktären av multilateral diplomati, 

och diplomatin drivs på motsvarande sätt 
och med samma teknik som regeringarna 
gör i exempelvis FN:s generalförsamling. 
Omfattningen är för svensk del också be-
tydande med deltagande av uppemot 100 
riksdagsledamöter. Av särskild vikt när det 
gäller att utöva inflytande är att besätta 
poster som församlingspresident, utskotts-
ordförande, rapportör och särskild repre-
sentant. Sverige har varit framgångsrikt 
därvidlag. 
 Ett mera informellt sätt att bedriva mul-
tilateral parlamentarisk diplomati är ge-
nom nätverk. Ett antal sådana mellan de 
nordisk-baltiska länderna (NB 8) förekom-
mer på talmans- och utskottsnivå.
 Den parlamentariska bilaterala diplo-
matin är mera mångskiftande. Besöksmot-
tagande och utgående besök är frekventa 
inslag. Många gånger utgörs arenan av den 
egna sessionssalen. Riksdagen har sin egen 
(parlamentariska) besöksverksamhet, men 
det är legio att inkommande besökare med 
regeringen som värd också har en eller flera 
programpunkter i riksdagen. Ofta är det 
då fråga om (utrikes-)ministrar, men det 
kan även röra sig om statschefer, premi-
ärministrar och chefer för internationella 
organisationer.
 Av naturliga skäl skapar besök av och 
hos andra parlament goda möjligheter för 
informationsutbyte och politiska samtal. 
Ibland kan detta utbyte vara av mera ope-
rativ karaktär. Så var exempelvis fallet vid 
de samtal som fördes mellan riksdagen och 
Europaparlamentet inför Sveriges medlem-
skap i EU. Emellertid är de flesta nationella 
parlament svaga (med den amerikanska 
kongressen som främsta undantag), och om 
målet är att söka utöva inflytande är sam-
tal med regeringsföreträdare och bilaterala 
diskussioner med internationella organisa-
tioner väl så viktiga.
 Inrikesbesök kan ha utrikespolitiska syft  - 
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 ningar. Att utrikespolitiskt engagera de leda - 
möter besökte moskén i Stockholm i sam-   
band med krisen rörande de s k Mu ham-
medkarikatyrerna väckte upp märk sam het 
både bland muslimer runt om i landet och 
utomlands. 
 Sverige är ett litet, i vissa sammanhang 
medelstort, land. För att nå framgång i sina 
diplomatiska strävanden har riksdagen valt 
en väg som kännetecknas av ”idémakt” och 
aktivt uppträdande. För att uppnå sina syf-
ten med hjälp av kraften i sin argumentering 
– idémakt – krävs noggranna förberedelser 
i form av faktainsamling och analys. Riks-
dagen håller på att studera hur dessa kapa-
citeter ska kunna utvecklas till stöd för det 
internationella agerandet.
 Betydelsen av att vara aktiv ska inte un-
derskattas. En hög EU-tjänsteman sade i en 
intervju i Economist (2009-10-31–2009-
11-06, s 42): “Most countries don’t have 
foreign policies, …” // “An awful lot of EU 
diplomacy is driven by a handful of inter-
ested countries.” Detsamma gäller mutatis 
mutandis i den parlamentariska diploma-
tins värld; är man intresserad och aktiv når 
man framgång.
 Som framgått är de svenska parlamen-
tariska diplomaterna många, och de upp-
träder i de mest skilda sammanhang. Riks-
dagen har bedömt det som angeläget att 
vunna erfarenheter och insikter återförs till 
riksdagens olika delar. Delvis finns detta 
reglerat så att vissa delegationer rapporterar 
till kammaren. Andra delegationer sänder 
sina redovisningar till riksdagsstyrelsen och 
de skilda utskotten har egna rutiner. Åter-
rapporteringssystemet är f n (2010) under 
översyn.

Den parlamentariska 
diplomatins funktion
Varför ägnar sig parlamentariker åt par-

lamentarisk diplomati? Svaren kan vara 
många, men i huvudsak faller de inom två 
kategorier – att utöva inflytande och att in-
hämta information. 
 Att utöva inflytande kan innebära att 
verka för egna, partiets, utskottets, riksda-
gens och Sveriges ståndpunkter och värder-
ingar. 
 Beträffande utskottsarbetet har utrikesut-
skottet bl a anfört (promemoria 2002-10-31 
Inriktningen av utrikesutskottets verksam-
het under valperioden 2002/03-2005/06) 
att dess främsta funktion är att utöva infly-
tande:

utskottens starka ställning gör utskotts-
ledamöterna till betydelsefulla beslutsfat-
tare och därmed också till för omvärlden 
intressanta aktörer och dialogpartners.
… utskottet tar initiativ och driver frågor 
på områden där regeringen inte är aktiv 
eller inte kan gå så långt som ett parla-
ment. 

Motsvarande torde gälla i såväl parti- som 
riksdagsperspektiv. Parlamentarisk diplo-
mati har hursomhelst en viktig roll att spe-
la därvidlag. Man får dock konstatera att 
tyngdpunkten i riksdagens internationella 
engagemang hittills legat på informationsin-
hämtning. Emellertid har en nyligen fram-
lagd utredning (2010/11:URF1 Riksdagens 
internationella verksamhet) lämnat förslag 
som innebär en ökad satsning på att föra 
ut svenska synpunkter på de internationella 
arenorna.
 Man kan i sammanhanget också notera 
den roll som de olika parlamentariska för-
samlingarna spelar genom att i praktiken 
föra upp frågor på motsvarande regerings-
organisations dagordning (agenda setting).
 Genom att i internationella sammanhang 
inhämta information stärker riksdagsleda-
moten sin position. Riksdagen är i mångt 
och mycket hänvisad till regeringen och 
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myndigheterna för politisk informationsin-
hämtning, men när man från internationella 
källor kan skaffa egen information av mot-
svarande slag minskas regeringens informa-
tionsövertag.
 På utrikespolitikens område är riksdagen 
mera ”policy-maker” och mindre av ren-
odlad ”decision-maker”, och ett syfte med 
parlamentarisk diplomati i form av infor-
mationsinhämtning är just också att skapa 
bättre förutsättningar för att formulera 
långsiktiga policies. 
 Annorlunda uttryckt skapar informa-
tionsinhämtning förbättrade förutsättning-
ar för att fylla flera av riksdagens roller som 
statsorgan, nämligen beslutsfunktionen, 
kontrollfunktionen (att övervaka regering-
ens arbete), initiativfunktionen (att ta initia-
tiv i frågor som inte tas upp av regeringen) 
och kvalitetsfunktionen (att förutse fram-
tida problem innan de blir akuta).

Den parlamentariska diplo-
matins och dess organisatio-
ners utveckling
Förutsättningarna för parlamentarisk diplo-
mati har varierat över tiden. Då lägre spän-
ning rått i det internationella systemet har 
den internationella parlamentariska verk-
samheten blomstrat. I tider av högre spän-
ning har det varit svårare, men parlamenta-
rikerna har likväl ofta kunnat gå längre än 
sina regeringar på det internationella områ-
det. T o m samarbete mellan parlamentari-
ker från stater i konflikt kan noteras då och 
då – ett slags moderna ”bondefreder”.
 Bilaterala parlamentariska vänskaps-
grupper uppstod tidigt, och i många fall 
har de blivit perenner. Även om elementen 
av diplomati i dessa vanligen varit mycket 
begränsade har de ofta bidragit till att på ett 
allmänt plan främja förbindelserna mellan 
stater. Nätverksbyggande i denna form ska 

dock inte underskattas. Den som är utrikes-
minister i dag var ofta parlamentarisk kol-
lega i går.
 IPU är den äldsta av de mera betydel-
sefulla parlamentariska organisationerna 
(1889). Unionen tillhörde bl a de främsta 
idégivarna till Internationella domstolen. 
Fredsprisen till initiativtagarna (1901 och 
1903) kan möjligen ses som en kvittens på 
den betydelse man tillmätte organisationens 
arbete i en tid då fredsfrågan stod högt på 
dagordningen. IPU har sedermera vidgat sitt 
verksamhetsområde och under de senaste 
decennierna reorganiserat sig samt uppar-
betat en starkare koppling till FN-systemet.
 I samband med Sovjetunionens upplös-
ning var delegationen från Sverige, tillsam-
mans med de från Italien och Storbritannien, 
drivande för att ge politiskt och praktiskt 
stöd till parlamenten i vad som då kallades 
”newly emerging democracies”. Basen för 
detta initiativ var 12+ -gruppen (EU och EU 
närstående delegationer) inom IPU.
 Under det kalla kriget skaffade varje or-
ganisation med självaktning sig en egen par-
lamentarisk församling. Detta gällde bl a de 
tre centrala organisationerna som skapades 
i väst i slutet av 1940-talet – Västeuropeiska 
unionen (VEU; säkerhetspolitik och för-
svarssamarbete; församlingen kommer att 
avskaffas 2011), Organisationen för eko-
nomiskt samarbete och utveckling (OECD; 
ekonomiskt samarbete) och Europarådet 
(MR och ”mjuka frågor”). En parallell, 
men med järnridåöverskridande medlem-
skap, tillskapades genom att Europeiska sä-
kerhetskonferensen (ESK) omvandlades till 
Organisationen för säkerhet och samarbete 
i Europa (OSSE). Behovet av en parlamen-
tarisk dimension insågs ganska snabbt, och 
en parlamentarikerförsamling beslöts vid 
Paris-toppmötet hösten 1990.
 En annan modell, som valts av Världs-
banken och några andra organisationer på 
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regeringssidan, är att upprätta parlamenta-
riska nätverk istället för formella parlamen-
tariska församlingar.
 Det har vid många tillfällen förekom-
mit att de parlamentariska församlingarna 
till ovan nämnda organisationer givit par-
lamentariker uppdrag (exempelvis som 
särskilda representanter), vilka ställt krav 
på diplomatiska aktiviteter. Detta har för 
svensk del gällt bl a konflikten om Nagorno 
Karabach (uppdrag för OSSE) och situatio-
nen i Kosovo (för Europarådets räkning).
 I Norden blev Nordiska rådet från 
1950-talet motorn i utvecklingen på flera 
områden. Nordiska rådet utövar parla-
mentarisk kontroll i förhållande till sam-
arbetsorganet på regeringssidan, Nordiska 
ministerrådet, och uttalar sig om de förslag 
ministerrådet lägger fram inför rådet. På 
den årliga sessionen antas rekommendatio-
ner som riktar sig till Nordiska ministerrå-
det eller de nordiska ländernas regeringar.
 Nordiska rådets arbetsformer och sam-
arbetsområden har genom åren varit före-
mål för diskussion och utvärderingar. Bak-
grunden var ofta förändringar i omvärlden. 
EU:s utvidgning har exempelvis påverkat 
samarbetet med länderna kring Östersjön 
och i norra Europa. Frågor som nu står på 
dagordningen är bl a globaliseringen, aspek-
ter på EU:s verksamhet, nordiskt försvars-
samarbete och gränshindersfrågor. 
 Nu ska man inte tro att all parlamenta-
risk diplomati äger rum med de ovan nämn-
da organisationerna som ramar. I den speci-
ella situation som uppstod i samband med 
de baltiska staterna frigörelse fick riksdagen 
en betydelsefull utrikespolitisk roll. Ibland 
blev insatserna tämligen konkreta, som när 
parlamentariska delegationer (”de parla-
mentariska sköldarna”) sändes till Tallinn, 
Riga och Vilnius mitt under de allvarliga 
oroligheterna 1991.
 Merparten av den parlamentariska verk-

samheten inom EU kan knappast karakteri-
seras som diplomati, men det finns undan-
tag. Riksdagen hade representanter i båda 
de EU-konvent som ägt rum, och där det 
andra utarbetade stommen till Lissabon-
fördraget. Riksdagsledamöter har även del-
tagit i EU-relaterade men fristående nätverk 
som genererat idéer för EU:s utveckling på 
det parlamentariska området.
 Olika typer av resediplomati har också 
förekommit. Som exempel kan nämnas att 
olika riksdagsdelegationer på 1990-talet 
förenade resor med andra ändamål med att 
driva kampanj inför Sveriges kandidaturer 
till en plats i FN:s säkerhetsråd. Reseverk-
samhet till stöd för Turkiets medlemsansö-
kan till EU är ett annat exempel på resedip-
lomati.

En blick i kristallkulan 

Blickar man in i framtiden med svenska 
glasögon påtagna finner man att ledamöter-
na blir alltmer internationellt engagerade. I 
dagsläget är ett hundratal ledamöter med-
lemmar eller suppleanter i de parlamenta-
riska församlingarna. Ytterligare ledamöter 
deltar i internationell verksamhet utanför 
riksdagens ram. Andelen ledamöter med 
egna, tidigare utlandserfarenheter ökar efter 
varje val och allt fler engagerar sig i det in-
ternationella arbetet.
 Det interna reformarbete som under de 
två senaste mandatperioderna genomförts 
inom riksdagen skapar en bättre bas för 
internationellt agerande, och stödet för den 
internationella verksamheten (bl a beträf-
fande forskning och kontakter med think-
tanks) förstärks.
 Sammantaget talar detta för en framtida 
ökning av parlamentarisk diplomati från 
svensk sida.
 EU-perspektivet är allestädes närvarande 
i svensk politik. Utrymme för parlamenta-
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risk diplomati har skapats bl a genom att 
strategiska nätverk bildats, något som t ex 
förekommit bland medlemsstaternas talmän 
och bland dess utrikesutskottsordföranden 
(COFACC). I många fall har dessa samar-
betsformer utvecklats över tiden. I andra 
fall har det befunnits att tidigare kända 
behov minskat. Mot denna bakgrund har 
exempelvis nätverket för biståndsutskotts-
ordföranden (CODACC) avvecklats. Lissa-
bonfördraget ger de nationella parlamenten 
nya möjligheter. Den potential och det för-
handlingsbehov som det nya fördragets sub-
sidiaritetskontroll skapar öppnar utvidgade 
möjligheter för parlamentarisk diplomati.
 Sett ur ett allmänt, internationellt per-
spektiv kan man konstatera en tendens till 
att samarbetsnätet mellan internationella 
parlamentariska församlingar och andra 
internationella organisationer, ofta på re-
geringssidan, knyts allt tätare. Exemplet 
med närmare band mellan IPU och FN har 
nämnts ovan. Motsvarande tendens före-
kommer även på regeringssidan, där vissa 
internationella organisationer känner behov 
av att orientera sig mot de nationella par-
lamenten. Detta gäller bl a Världsbanken, 
Världshandelsorganisationen (WTO) och 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

 Emellertid rationaliseras det också. Som 
nämnts är VEU:s parlamentariska försam-
ling under avveckling, och såväl Europa-
rådets parlamentariska församling som 
Nordiska rådet håller på att se över sin 
verksamhet. Behovet av återhållsamhet är 
påtagligt, eftersom det finns en tendens hos 
de parlamentariska församlingarna (inte 
bara de här nämnda) att expandera – såväl 
geografiskt som ämnesmässigt – utöver sina 
kärnområden.
 När behov uppstår skapas nya fora. 
Till komsten av OSSE:s parlamentaris-
ka för sam  ling har nämnts tidigare. Den 
parlamen tariska församlingen för Europa-
Medelhavsområdet (EMPA) som bildades 
2004, är ett annat exempel. F n (2010) på-
går diskussioner om hur den parlamentaris-
ka dimensionen av EU:s östliga partnerskap 
ska utformas.
 På alla nivåer kan anas en dynamik som 
förutsätter men också gynnar utvecklingen 
av den parlamentariska diplomatin. Är den-
na förmodan riktig finns det anledning att 
återkomma beträffande det här behandlade 
ämnet. 

Författaren är (2010) kanslichef för riksda-
gens utrikesutskott och ledamot av KKrVA.
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Förteckning över använda organisationsförkortningar m m

12+ Samarbetsgrupp för EU-staternas och närstående parlaments delegationer 
inom IPU

CODACC  Nätverk för biståndsutskottsordförandena i EU:s medlemsstaters parlament 
och Europaparlamentet

COFACC  Nätverk för utrikesutskottsordförandena i EU:s medlemsstaters parlament 
och Europaparlamentet

EMPA Parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
ESK Europeiska säkerhetskonferensen
EU Europeiska unionen
FN Förenta nationerna
IPU Interparlamentariska unionen
MR Mänskliga rättigheter
NGO Icke-statlig organisation
ODIHR OSSE:s sekretariat för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter 
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
UNDP FN:s utvecklingsprogram
VEU Västeuropeiska unionen
WTO Världshandelsorganisationen


