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 VII 

Forord 
 
Denne bog er sidste led i efterhånden mange års arbejde med at analysere 
konsekvenserne af den europæiske integration på de nordiske lande, deres 
demokratiske institutioner, men især på deres regeringer og forvaltninger. 
 Bogen indgår i et projekt, der blev sat i gang helt tilbage i 1992, og som har 
været i gang lige siden. Formålet fra start til slut har været at studere forvalt-
ningspolitiske forandringer i Norge, Sverige og Danmark og at gøre det ved 
såkaldte sammenlignende studier. Projektet startede med fokus på forvalt-
ningspolitiske reformer, men udviklede sig fra 1997 til at fokusere på foran-
dringer i de nordiske lande som konsekvens af deres tilknytning – i den ene 
eller anden form – til EU. Projektet har tilsammen resulteret i ni bøger og et 
større antal artikler og bidrag til antologier. Nogle er udkommet på engelsk, 
andre på de skandinaviske sprog. 
 Vi takker alle vore kollegaer i forskningsprojektet for godt samarbejde, for 
ivrig meningsudveksling og ikke mindst for godt og udbytterigt samvær. Ar-
bejdet har bragt os vidt omkring til konferencer og seminarer på flere konti-
nenter og til mange europæiske og nordiske universiteter og forskningscentre. 
Det har givet os alle en større og mere grundig indsigt i de nordiske landes 
forskellige konstitutionelle traditioner og administrative historier. Det samle-
de resultat giver vel det mest detaljerede overblik over de nordiske landes 
forvaltninger, der i dag er tilgængeligt. På samme måde er det et af de største 
og mest systematiske forsøg på at analysere, hvilke konsekvenser medlem-
skab har for små lande generelt, og for de nordiske lande mere specifikt, en-
ten de nu er med i EU som fuldt medlem (Finland), som medlem med forbe-
hold (Danmark og Sverige) eller som medlem uden medlemskab (Norge).  
 Vor tak skal især gå til Per Lægreid, som har deltaget i projektet fra start til 
slut, og til Bengt Jacobsson, som kom ind lidt senere, men har været med på 
’det europæiske eventyr’ siden 1997. Tak skal også lyde til Anders Esmark 
for hans deltagelse i den første og nu den anden spørgeskemaundersøgelse, 
det samme til Christian Berg for hjælp med udredning af tabeller og til Guri 
Weihe, som forberedte særlige undersøgelser af organisatoriske forandringer. 
Vi takker også de hundreder af embedsmænd i centralforvaltningerne i Dan-
mark, Norge, Sverige og Finland, som har sat tid af til at svare på vore spør-
geskemaer og som har kommenteret vore analyser. Og de politikere, ministre 
og embedsmænd i Danmark og Sverige, som indvilgede i at lade sig inter-
viewe om EU-politikken i de to lande. Uden deres bistand ville vor viden om 
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