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On Swedish terms? Yes, but no! Europeanisation of Swedish defence policy? 

 

This study explores the Swedish non-alignment policy from a European Union perspective. 

Spanning the period 1995-2018, i.e. from the year when Sweden joined the European Union 

to the present day, the study concerns the way the EU membership has affected Sweden’s 

defence policy. Given a variety of noted political decisions and developments, mainly in 

terms of Swedish defence policy propositions during the target period, the key question 

presents itself as follows: Does the Swedish membership undermine its possibilities to remain 

as a true case of non-alignment? To be able to answer this question, the study will look into 

the extent to which the Swedish policy can be seen as a case of Europeanization regarding its 

EU membership. Thus, the investigation takes as its starting-point the theory of 

Europeanization. Relying on a variety of previous research, the discussion uses this theory to 

provide a perspective of this concept as “Goodness of fit”, essentially an analytical tool for 

identifying processes and changes within this framework. On a practical level, this means that 

if the different terms and policies fit perfectly between the union and its member states, there 

is no need for a change. On the other hand, if there is incompatibility in this context, a process 

of Europeanization is likely to be identified through the lens of “Goodness of fit”. In general 

terms, it is concluded that the Swedish defence policy has gradually assumed more of a 

European identity. Arguably, the country’s official non-alignment policy raises questions for 

its future involvement in the union. Rather, there is indication that political rhetoric has been 

only one side of the coin, practical reality another. Yet, one thing is clear: it all seems to 

happen on Swedish terms. 

 

Keywords: Europeanization, ”Goodness of fit”, security and defence policy, European union, 

Sweden 
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1. Inledning 

1.1 Problembild 

 

Den europeiska unionen (EU) är ett gränsöverskridande samarbete mellan länder i Europa. 

Ursprungligen skapades EU för att skapa bättre förutsättningar ekonomiskt och bevara freden, 

men har med tiden vuxit till en kraftfull politisk union.  Det europeiska samarbetet omfattas 

idag av 28 medlemsstater som gemensamt driver EU:s politiska agenda. Konkret handlar 

samarbetet om gemensamma värderingar, strategier och mål. Unionen är mycket 

institutionaliserad och har tydliga regler som varje land måste förhålla sig till (Europeiska 

unionen 2018). Forskning beträffande EU:s påverkan på dess medlemsstater har kretsat kring 

integrationsteori. Det finns en bred samstämmighet om att integrationen inom EU har en 

tydligt identifierbar påverkan på medlemsstaterna. Europeisering har genom denna forskning 

blivit ett etablerat uttryck som kommit att beskriva processen. Bland annat har de som 

undersökt området nått konsensus i att EU:s utveckling innehåller karakteristiska aspekter av 

governance. Ben Tonra är en av dem som forskat i ämnet, han menar att den utvecklingen har 

medfört att internationella aspekter som till exempel försvarspolitik blivit vetenskapligt 

relevant att undersöka (Tonra 2015, s. 184-186).  

 

Sedan lång tid tillbaka har Sverige varit ett alliansfritt land. Så sent som år 2018 förklarade 

utrikesminister Margot Wallström Sverige fortsatt alliansfritt (Regeringen 2018). Det kan 

tolkas som att Sverige inte har några som helst garantier från andra länder, och att andra 

länder kan inte heller räkna med Sveriges hjälp. Trots alliansfriheten, är vi delaktiga i GSFP, 

den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i EU (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap [MSB] 2015). 

 

I takt med en försämrad säkerhet i omvärlden har EU på kort tid utvecklat sitt gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiska samarbete. Världsomfattande konflikter och spänningar, samt 

Storbritanniens kommande uttåg ur unionen har medfört en ny säkerhetspolitisk situation, det 

har därför tagits flera gemensamma initiativ för att skydda de gemenskaper som EU baseras 

på. Bland annat har en ny strategi för utrikes- och säkerhetspolitik antagits, en permanent 

försvarskoalition (PESCO) har upprättats och samarbetet med Nato fördjupats. Sverige deltar 

och uppmuntrar samtliga samarbeten (Herolf 2018). EU-medlemskapet innebär vidare att 

Sverige måste förhålla sig till EU-fördraget som innehåller en viktig solidaritetsklausul. 
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”Om ett medlemsland utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium, ska de andra 

medlemsländerna vara skyldiga att hjälpa och bistå landet med alla till buds stående medel” 

(Europaparlamentet 2016). Vidare har utrikesminister Margot Wallström i en 

utrikesdeklaration sagt att Sverige inte tänker hålla sig passivt om någonting skulle hända 

något medlemsland eller nordiskt land, och Sverige förväntar sig att de agerar på samma sätt 

om Sverige drabbas. Trots det består alliansfriheten (Regeringen 2018). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka Sveriges uttalade alliansfrihet och vad EU-medlemskapet 

får för konsekvenser för Sveriges neutralitet. Detta undersöks genom en övergripande 

forskningsfråga: Urholkas Sveriges förutsättningar att vara alliansfria på grund av EU-

medlemskapet? För att försöka besvara frågan, utifrån EU:s solidaritetsklausul och 

innebörden av PESCO, så kommer jag först att undersöka om Sveriges försvarspolitik är 

europeiserad i och med det svenska EU-medlemskapet, och i så fall till vilken grad. 

 

1.3 Metod och material 

 

I det här avsnittet behandlas studiens utformning, kriterier och vägval. Först hålls en 

metodologisk diskussion, sen presenteras det analytiska tillvägagångssättet för studien och 

sist behandlas materialet för undersökningen. I materialet presenteras även avgränsningar och 

källkritiska aspekter.  

 

1.3.1 Metodologi 

 

Undersökningen består av en kvalitativ fallstudie. Utgångspunkten är att undersöka om 

Sveriges försvarspolitik har blivit europeiserad. Detta görs genom användning av designen 

”Goodness of fit”, som är ett analytiskt tillvägagångssätt för europeiseringsforskning. På så 

vis ställs vissa premisser upp som måste förekomma för att kunna påstå att Sveriges 

försvarspolitik är europeiserad eller inte. Anledningen till undersökningen är att söka 

förståelse för hur Sveriges försvarspolitik fungerar. Det finns en normativ uppfattning om att 

Sverige inte är helt alliansfritt. Det politiska uttalandet om alliansfrihet i samband med 

omfattande satsningar på försvaret och ett EU-medlemskap utgör en relevant vetenskaplig 
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problematik. Detta blir speciellt intressant om omvärlden betraktas utifrån realistiska 

premisser där situationen blivit allt mer spänd och problematisk.  

 

Europeiseringsforskning har baserats på flera olika forskningsdesigner och metoder. Dess 

spektrum är brett och kan anpassas beroende på vad undersökningen syftar till. Diskussionen 

kring metodologi har framför allt präglats av två frågor. Den första handlar om vilken av 

antingen kvalitativ eller kvantitativ design som använts i tidigare forskning. Samt vilka 

aspekter av metoderna som bäst täcker hela området, vilka styrkor och hur forskaren undviker 

svaga tillvägagångssätt. Den andra frågan handlar mer specifikt om europeiseringen med 

integration som fokus. Diskussionen kretsar där kring hur den europeiska integrationen 

påverkar nationell policy, politik och institutioner, detta för att undersöka vilken av metoderna 

som kan undersöka problematiken bäst (Haverland 2007, s. 59). 

 

Vidare metodologiska aspekter av europeisering handlar om hur man designar en användbar 

modell, det beror på vilka utgångspunkter verkligheten baseras på. Generellt brukar den 

kvantitativa skolan vara mer influerad av rationalism, medan den kvalitativa forskningen har 

mer konstruktivistiska perspektiv som utgångspunkt. Den konstruktivistiska utgångspunkten 

för europeiseringsforskning har traditionellt riktat in sig på fallstudier (Haverland 2007, s. 60-

61). Den grundläggande skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är hur data 

skiljer sig. Den kvantitativa falangen kräver hårda data som går att räkna, och som på så vis är 

att betrakta som logisk. Den kvalitativa besitter hermeneutiska drag där forskarens val och 

tolkningar står i centrum för studien (Esaiasson et al 2012, s. 44-45).   

 

Teoribildning kring europeisering ökade kraftigt då institutionella aspekter blev en 

huvudinriktning inom statsvetenskapen. Teoribildningen medförde att ett antal koncept och 

utgångspunkter blev etablerade, specifikt designen ”Goodness of fit”. Den har kommit att 

användas i stor omfattning och bland annat visat sig vara relevant för undersökningar över tid 

(Haverland 2007, s. 64). Det finns en bred enighet bland europeiseringsforskare som menar 

att europeisering och designen ”Goodness of fit” utgör ett användbart analytiskt verktyg för 

att undersöka förändringar i nationell utrikespolicy på grund av EU-medlemskapet (Tonra 

2015, s. 183). 
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1.3.2 Analytiskt tillvägagångssätt 

 

För att undersöka om Sveriges uttalade alliansfrihet urholkas på grund av EU genom 

europeisering som teoretiskt ramverk så kommer data i form av text behandlas. Det innebär 

att forskningsprocessen omfattas av ett digert tolkningsarbete, där kravet på en tydlig struktur 

är vägledande. Varje steg i processen kommer således att motiveras och tydliggöras. Först och 

främst måste materialet göras analyserbart, det sker i detta fallet genom att anta en teori som 

sedan appliceras på den data som är relevant för studien. Teorin fungerar därmed som en 

utgångspunkt och lins för studien. Den kommer därför att definieras och operationaliseras 

noggrant genom en forskningsförankrad diskussion för att undersökningen ska leda till det 

den syftar till. Operationaliseringen sker därför i avsnitt 3.3 efter europeiseringsdiskussionen, 

där presenteras även ”Goodness of fit” som är studiens design och analytiska verktyg. Detta 

går med andra ord att betrakta som en premiss för hur kodningen av materialet går till. 

Undersökningens struktur är således baserad på att en omfattande tolkningsprocess utifrån 

europeisering genom ”Goodness of fit”, som därmed kan betraktas som det centrala temat i 

sammanhanget (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 31-34). 

 

Vidare är undersökningen deduktiv. Premissen som i det här fallet är teorin om europeisering, 

appliceras på verkligheten (svensk försvarspolitik) för att därefter leda till en logisk slutsats, 

det vill säga om Sveriges försvarspolitik är europeiserad eller inte, och i så fall i vilken grad. 

Således är det teoretiska ramverket viktigt för att möjliggöra god intersubjektivitet. Därtill 

finns en omfattande diskussion om konceptualisering av europeisering. Det vetenskapliga 

kravet på intersubjektivitet medför även en god vetenskaplig förankring (Thurén 2007, s. 28-

33).  

 

Rent metodologiskt kan studien beskrivas som en orsak-sambandsundersökning. 

Analysenheten är Sveriges försvarspolitik. Den oberoende variabeln kan identifieras inom 

”Goodness of fit”, vilken innehåller ett antagande gällande avståndet mellan medlemsstat och 

EU. Det uttrycker ett påverkanstryck som kan identifieras som en orsak (anpassningskrav) till 

att förändra på nationell nivå. Den oberoende variabelns funktion kan således påvisa värdet av 

europeiseringen, vilket är den beroende variabeln. Graden av europeisering uttrycks genom 

tre dimensioner utifrån ”Goodness of fit”, vilka är absorbering, anpassning och ersättning 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 118). Därmed är variabelvärdet lika med graden av 

europeisering, vilket i sin tur är den aspekt som mäts genom att tolkningen av materialet utgår 
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från de tre dimensionerna. Sålunda utgör frågan om försvarspolitiken är europeiserad en 

central funktion för uppsatsen, då det möjliggör en diskussion om EU:s påverkan och 

alliansfriheten. 

 

Ett analysschema har upprättats enligt ovanstående struktur för att tydliggöra hur 

undersökningen går till. Europeisering appliceras genom designen ”Goodness of fit”, där de 

tre dimensionerna av förändring utgör ett ramverk för analysen. Denna vägledning och 

utgångspunkt för analysen presenteras i operationaliseringen i avsnitt 3.3 efter den teoretiska 

diskussionen. 

 

1.3.3 Material och källkritik 

 

Med ovanstående premisser som utgångspunkt kommer en bakgrund i form av europeiska 

unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitiks framväxt vara en jämförelsefaktor. 

Med bakgrunden i fokus blir en diskussion av teori och operationalisering relevant för att 

kunna undersöka materialet. Vidare avgränsas undersökningen av logiska skäl till den tid då 

Sverige gick med i EU, alltså från år 1995 fram till nutid, våren 2018. Det innebär ett urval 

som gör specifika nedtramp under årens lopp som fångar de händelser som är relevanta för att 

undersöka problemet. Således fungerar fördragen från och med Maastricht till Lissabon och 

PESCO som underlag för EU. För Sveriges försvarspolitik görs urvalet genom relevans. 

Därför kommer materialet att fokuseras på både händelser i Sverige och innehållet i fördragen 

tidsmässigt. Detta urval möjliggör god validitet då arbetet avgränsas av logiska skäl och 

samtidigt omfattar det tidsperspektiv undersökningen riktar in sig på. Vidare är den litteratur 

som bygger europeiseringsdiskussionen vetenskapligt förankrad, vilket förklarar varför 

avsnittets rubrik också innehåller ordet forskning. Anledningen till den gedigna 

forskningsförankringen syftar till att bygga ett legitimt teoretiskt verktyg som är vetenskapligt 

relevant och lämplig för studien.  

 

Fortsättningsvis är undersökningen både inom- och utomvetenskapligt relevant. Det beror på 

att EU:s lagstiftning står över Sveriges, och att befolkningen påverkas i allra högsta grad av 

de direktiv, förordningar och beslut som tas av EU. Även ur ett försvarspolitiskt perspektiv är 

uppsatsen relevant, eftersom försvarets roll är att skydda befolkningen. Vidare är den relevant 

i den meningen att situationen kring säkerhet i Sverige och Europa anses ha försämrats. Det 

kan därtill konstateras att den tydliga teorianknytningen som uppsatsen bygger på stödjer dess 
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relevans då det europeiska samarbetet ständigt fördjupas. Distinktionen mellan inom- och 

utomvetenskaplig relevans är för studien en svårtolkad gräns att dra. En utgångspunkt för 

försvarspolitik är att försvara demokratiska värdegrunder, vilket faller inom båda 

disciplinerna.  

 

Undersökningens tydliga teoridiskussion medför en god begreppsmässig översikt av 

teoretiska utgångspunkter och operationella definitioner. Den möjliggör en god struktur som 

tillsammans med materialet gör att uppsatsen fokuseras inom det område den utger sig för att 

höra till. Det medför vidare att studiens premisser automatiskt avgränsar urvalet, vilket gör att 

underlaget samlas in på ett tillförlitligt sätt, och kan tillsammans med operationella aspekter 

påvisa en resultatvaliditet. Emellertid är tolkningsprocessen avgörande för hur utfallet 

slutligen blir (Esaiasson et al 2012, s. 58-63).  

 

Det empiriska materialet som uppsatsen baseras på består till största delen av propositioner. 

Det är de politiska aspekterna som är relevanta att undersöka. Propositionerna innehåller 

politiska förslag, idéer och analyser som konkretiserar politiken, och i undersökningens fall, 

försvarspolitiken. Propositionernas utformning är mycket omfattande och kräver noggrann 

bearbetning och tolkning. Det är ju som sagt de politiska aspekterna som är intressanta och 

således finns en avgränsning innehållande Sveriges politiska linje. Det betyder att konkreta 

aspekter som inte faller inom uppsatsens premisser inte kommer behandlas och betraktas som 

försvarspolitik. De propositionerna som används i uppsatsen är till strukturen utformade enligt 

kapitel som rör säkerhetspolitik, EU:s roll och ramverk samt Sveriges försvar och intressen. 

Det är dessa delar som är relevanta för att kunna begripliggöra försvarspolitiken. Detta 

material kommer även kompletteras av propositioner om fördragen, där bland annat 

konsekvenser för Sverige behandlas. Försvarspolitik är således att betrakta som ett 

samlingsbegrepp för premisserna ovan, som därmed utgör försvarspolitiken. 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad fem kapitel. Det första kapitlet introducerar läsaren för den 

vetenskapliga problemställningen, syfte och forskningsfrågor, samt en grundlig genomgång 

och diskussion av metod och material vilka även innehåller avgränsning. Kapitel två är ett 

bakgrundskapitel med en relevant översikt av den lagstiftning och riktlinjer som EU beslutat 
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om. Därefter tar kapitel tre vid med en vetenskapligt förankrad teoridiskussion där relevant 

forskning slutligen leder fram till en operationalisering för uppsatsen. Kapitel fyra utgör det 

empiriska bidraget till uppsatsen, där presenteras Sveriges försvarspolitik. Det sista kapitlet 

gör en tydlig återkoppling till uppsatsens syfte, fråga och teoretiska utgångspunkter. Således 

appliceras teori på empiri för att slutligen visa ett resultat. Därefter följer uppsatsens slutsatser 

samt avslutande reflektioner med vidare forskning och kritik.  
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2. EU:s gemensamma säkerhet och försvar 

 

Det här kapitlet handlar om utvecklingen EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. 

Det är uppdelat i fem delar med start vid Maastrichtfördraget, som vid Sveriges inträde var 

det gällande fördraget. Kapitlet utgör en grundlig genomgång av försvarspolitiken utifrån 

fördragen från och med 1992 till det nuvarande från Lissabon. Kapitlet innehåller även en 

presentation av PESCO, det permanenta strukturerade samarbetet som introducerades i 

Lissabonfördraget. 

 

2.1 Maastrichtfördraget 

 

År 1992 stod EU inför en stor förändring, fördraget om europeiska unionen skrevs under i 

Maastricht och det innebar att EU skulle bli en politisk aktör. Fördraget innebar att utöver 

ekonomiskt samarbete, så skulle unionen förändras till att omfatta de europeiska 

gemenskaperna, gemensamt straff och polisiära arbeten samt en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik, förkortat GUSP. Euro lanserades som gemensam valuta, samt ett 

unionsmedborgarskap. Fördraget innebar att en ny dimension av europeisk integration tog 

fart. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som benämns som den andra pelaren 

ersätter vad som tidigare var europeiska enhetsakten. Fördraget gör det möjligt för stater i EU 

att agera och vidta åtgärder gemensamt på den utrikespolitiska nivån. Beslutsprocessen för 

utrikes- och säkerhetspolitiken var mellanstatlig och företrädesvis krävdes enhällighet mellan 

länderna. Varken domstolen, parlamentet eller kommissionen behörighet på området 

(Maastrichtfördraget om Europeiska unionen 2010). 

 

Introduktionen av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik i samband med 

Maastrichtfördraget ansågs lägga grunden för ett eventuellt gemensamt säkerhets- och 

försvarssamarbete inom unionen (GSFP). Det skulle kunna leda till ett gemensamt försvar 

vilket skulle stärka Europas identitet och ställning i världen. Bestämmelserna om 

introducerandet av GUSP från fördraget innebar att EU:s medlemsstater gemensamt skulle 

besluta och implementera en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Utgångspunkten för 

GUSP ska vara att bevaka EU:s intressen och oberoende ställning. Samarbetet ska förbättra 

säkerheten i hela unionen, agera fredsbevarande, arbeta för internationellt samarbete och 

säkerhet, samt sprida demokratiska värderingar med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. EU 

ska verka för att systematiskt öka samarbetet mellan medlemsstaterna för att kunna föra en 
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gemensam politik, GUSP ska således vara en plattform för gemensamma handlingar och för 

gemensamma intressen (Fördraget om Europeiska unionen 1992). 

 

Medlemsstaterna ska aktivt stödja EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska linje genom att visa 

solidaritet och lojalitet gentemot varandra. Således ska medlemsstaterna avstå från handlingar 

som kan komma att motarbeta de gemensamma intressen som samarbetet bygger på, de ska 

även agera för ett effektivt EU på det internationella planet. Dessutom om det tillhandahålls i 

en gemensam ståndpunkt eller åtgärd som beslutats i enlighet med fördraget angående GUSP, 

ska medlemmarna gemensamt agera mot ett eller flera andra länder. Medlemsstaterna ska 

rådfråga varandra angående frågor om utrikes- och säkerhetspolitiska intressen för att 

säkerställa ett effektivt gemensamt agerande. Vidare ska varje stat säkerställa att dess 

inhemska politik överensstämmer med det som gemensamt bestämts. I internationella 

sammanhang ska medlemsstaterna samordna sina ståndpunkter, om ett land från EU befinner 

sig i en sån situation utan övriga medlemsländer ska de landet framföra det gemensamt 

överenskomna ståndpunkterna (Fördraget om Europeiska unionen 1992). 

 

GUSP skall omfattas av samtliga frågor som kan relateras till unionens säkerhet och inkludera 

de områden som i framtiden eventuellt skulle kunna utgöra förutsättningar för ett gemensamt 

försvar. Vidare benämns västeuropeiska unionen, förkortat VEU som en integrerad del av EU 

och viktig för utvecklingen. För åtgärder som innehåller försvarsmässiga följder ska VEU 

agera för EU:s del i enlighet med de bestämmelser som europeiska rådet och institutionerna i 

VEU beslutat om för att åstadkomma nödvändiga åtgärder. Alltjämt ska EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik inte påverka ett lands specifika utformning och natur av dess 

nationella motsvarighet. Hänsyn och respekt ska även visas mot de länder som också är med i 

Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) och EU:s politik ska vara förenlig med den. 

EU:s politik och institutioner ska vara förenlig med bilaterala avtal mellan VEU och Nato 

(Fördraget om Europeiska unionen 1992). 

 

Ordföranden för unionen ska representera EU i de frågor som rör GUSP. Ordförandeskapet 

ansvarar för att genomföra de åtgärder som det gemensamt beslutats om. Tanken är att 

ordföranden framföra EU:s ställningstagande i internationella sammanhang. Vidare ska 

ordföranden konsultera regelbundet med europaparlamentet när det gäller frågor av 

huvudsakliga aspekter och olika val när det gäller GUSP, det ska säkerställa att 
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europaparlamentets syn tas i beaktning. Det europeiska rådet
1
 ska bestämma riktlinjer, fatta de 

nödvändiga besluten och se till att GUSP är effektivt i enlighet med unionens bestämmelser. I 

rådet krävs enhällighet och varje medlemsland kan framföra sin agenda till rådet. För de 

områden i världen GUSP är verksam inom ska en kommitté överse situationen och ge rådet 

upplysningar. Kommissionen ska ha full insyn i GUSP (Fördraget om Europeiska unionen 

1992). 

 

2.2 Amsterdamfördraget 

 

Amsterdamfördraget innehåller förändringar av europeiska unionen, samt fördragen om de 

europeiska gemenskaperna, det innehåller således förändringar från fördraget i Maastricht. 

Fördraget undertecknades i Amsterdam år 1997, men kom att träda i kraft år 1999. Fördraget 

fortsätter utveckla GUSP och därmed även GSFP. Det bestäms bland annat i EU:s mål som 

punkt två att EU på det internationella planet ska kunna hävda sin identitet, då särskilt genom 

GUSP. Framdeles preciseras utvecklingen av en gemensam försvarspolitisk linje för EU som 

en del i arbetet kring GUSP. Det gemensamma arbetet kring utrikesfrågor, säkerhet och 

försvar ska utvecklas och baseras på de värden som driver det europeiska samarbetet. Den 

gemensamma utvecklingen av säkerhetsfrågor betraktas utgöra underlag för en gradvis 

utveckling av en gemensam försvarspolitik om europeiska rådet bestämmer det. I så fall 

kommer rådet att tillråda samtliga medlemsstater att anta förslaget om det är förenligt med 

dess konstitution. Förhållandet till Nato och VEU är densamma som bestämmelserna från 

Maastricht och utformningen av den europeiska försvarspolitiken ska på ett sätt som 

medlemsstaterna tycker är lämpligt vara kompatibelt för samarbete med Nato (Fördraget om 

Europeiska unionen 1997).  

 

VEU:s funktion kvarstår som en viktig del för utvecklingen av ett gemensamt 

säkerhetspolitiskt och försvarsbaserat samarbete. Dessutom anses VEU tillföra EU en ökad 

operativ förmåga i sammanhang där GUSP är aktuellt. Samtliga medlemsstater har rätt att 

delta i VEU:s arbete när de agerar på EU:s begära i försvarsmässiga ändamål. Detta ska likt 

tidigare inte förändra eller kräva någon specifik förändring av något lands nationella 

utformning. Fortsättningsvis introduceras att GUSP, som representeras av ordförandelandet, 

ska assisteras av rådets generalsekreterare som då intar rollen som hög representant för 

                                                 
1
 Det europeiska rådet består av EU-medlemmarnas regerings- och statschefer, dess uppgift är att besluta om 

EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. 
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GUSP. Den höga representanten ska assistera rådet i frågor som rör GUSP i synnerhet när det 

gäller verksamheten, genomförande av beslut och dess utformning (Fördraget om Europeiska 

unionen 1997). 

 

Vidare i fördragets förklaringar framgår från VEU att behovet av ett europeiskt försvar och 

identitet är viktigt. De vill accelerera försvarssamarbetet i Europa och fastställer att de är en 

integrerad del av EU och därmed unionens exekutiva kapacitet i frågor av försvar (Fördraget 

om Europeiska unionen 1997). VEU hänvisar särskilt till Petersbergsuppdragen eller The 

Petersberg Tasks som introducerades vid VEU:s ministerrådsmöte år 1992, de kom att 

implementeras vid Amsterdamfördraget. Dessa innebar riktlinjer för de militära operationer 

som EU kan åta sig under krissituationer, de inkluderar bland annat humanitära uppgifter och 

fredsbevarande operationer, samt medling. Dessa uppgifter ska samordnas så att de är 

förenliga med Natos arbete (European Union External Action [EEAS] 2016).  

 

2.3 Nicefördraget 

 

Nicefördraget från år 2001 innehåller förändringar av europeiska unionen, samt fördragen om 

de europeiska gemenskaperna, fördraget träde i kraft år 2003. Fördraget är en utveckling av 

Amsterdamfördraget. Nicefördraget innehåller främst regler och bestämmelser kring 

införandet av tolv nya medlemmar till EU. Således handlar fördraget mycket om reformering 

av institutionell karaktär för EU:s utvidgande från 15 medlemsstater till 27 

(Nationalencyklopedin u.å).  För den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken så 

preciserade fördraget ytterligare en möjlig gemensam försvarspolitik inom EU. Den betraktas 

vara en del av GUSP, som ett gradvis framväxande projekt. Vidare fastställs VEU:s förmågor, 

samt Nato som samarbetspartners för EU (Fördraget om Europeiska unionen 2001). 

 

I fördragets förklarande delar fastställs från rapporter om GSFP att europeiska rådet beslutat 

att det är EU:s mål att så fort som möjligt göra samarbetet operativt och fungerande. Således 

är EU:s gemensamma försvarspolitik uppe på dagordningen för beslut år 2001, Nicefördraget 

behöver vid tillfället inte vara implementerat (Fördraget om Europeiska unionen 2001). 
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2.4 Lissabonfördraget 

 

Lissabonfördraget innehåller förändringar av europeiska unionen, samt fördragen om de 

europeiska gemenskaperna. Fördraget undertecknades år 2007 och kom att träda i kraft år 

2009. Fördraget omfattar GUSP och därmed GSFP i allt högre grad än föregångaren från Nice 

år 2001 och har för första gången en egen rubrik. I och med Lissabonfördraget så avskaffas 

pelarstrukturen. 

 

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken inledande bestämmelser preciserar likt de 

tidigare fördragen om europeiska unionen att en gemensam försvarspolitik eventuellt kan leda 

till ett gemensamt försvar. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska fortsätta 

vara en del av GUSP och utvecklas ytterligare för att vara EU:s försvar. Till skillnad från de 

tidigare fördragen från Amsterdam och Nice benämns inte VEU som en del av försvaret. 

Emellertid fastslås att varje medlemsstat är skyldig att agera om någon skulle utsättas för ett 

angrepp. Vidare benämns att förpliktelser och åtgärder som bestäms ska vara förenliga med 

Nato så att stater från EU fortsatt ska kunna vara med i Nato och vara en del av det kollektiva 

försvaret (Fördraget om Europeiska unionen 2007). 

 

Fortsättningsvis ska EU när de använder sig av militära eller civila resurser förhålla sig till de 

beslut som fattats om unionens roll i världen, bland annat att verka i fredsbevarande syfte.  

Försvarsbyrån och de permanenta försvarsarbetets roll kvarstår som viktiga aspekter av EU:s 

försvar samt utvecklingen av det. Vidare i Lissabonfördraget i artikel 188r så introduceras en 

solidaritetsklausul. I klausulen står att EU och dess medlemmar ska verka gemensamt för 

solidaritet om någon stat utsätts för en naturkatastrof, en katastrof orsakad av människan eller 

om en stat utsätts för ett terroristangrepp. Om så vore fallet, ska unionen mobilisera alla 

resurser som finns tillgängliga, både civilt som militärt. Detta för att bekämpa och förhindra 

terrorism på någon av EU-medlemmarnas områden, skydda befolkningen och demokratin, 

bistå och skydda olika institutioner och myndigheter. Hjälp och bistånd till andra 

medlemsstater ska formas efter den hjälp de drabbade landet efterfrågar, de övriga 

medlemsstaterna ska i detta fallet samverka inom rådet för de åtgärder som unionen tar. 

Vidare bestämmelser om hur klausulen ska fungera ska anges av det europeiska rådet. Om det 

innebär konsekvenser i form av militär karaktär krävs enhällighet i rådet och 

europaparlamentet ska informeras. Fortsatt så ska rådet när det gäller solidaritetsklausulen 

biträdas av företrädare från GUSP för att verka inom de fält som utvecklingen av den 
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gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken kommit fram till (Fördraget om Europeiska 

unionen 2007). 

 

Vidare i fördraget från Lissabon så nämns i protokollet i artikel 28 som handlar om det 

permanenta strukturerade samarbetet, att de höga fördragsslutande parterna påminner om att 

GUSP bygger på en kontinuerlig utveckling av samarbetet i EU mellan staterna, ett ökat 

samförstånd om arbetet är viktigt. Därefter nämns åter igen GSFP som en integrerande och 

viktig del av GUSP för att försäkra att EU har en operativ förmåga av både militär och civil 

karaktär som får användas utanför EU:s gränser. Vidare påminner de om att GSFP inte ska 

påverka utformningen och karaktären av medlemsstaternas nationella försvars- och 

säkerhetspolitik. GSFP ska också respektera de Natomedlemmar som är verksamma i EU, 

försvarsalliansen som Nato vilar på ska utgöra en grund i GSFP. Fortsättningsvis menar de 

höga fördragsslutande parterna att kapaciteten bland medlemsstaterna i EU måste öka om 

GSFP ska fortsätta utvecklas. Det krävs att medlemsstater är beredda att genomföra de 

ansträngningar som GSFP i framtiden kommer kräva. De påpekar vidare i förklaringarna om 

den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken att GSFP inte ska påverka medlemsstaternas 

nationella politiska utformning (Fördraget om Europeiska unionen 2007). 

 

2.5 Det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) 

 

Det permanenta strukturerade samarbetet, förkortat PESCO ska fördjupa och utveckla 

försvaret i EU. PESCO introducerades i Lissabonfördraget, det handlar konkret om att 

utveckla och säkerställa EU:s operativa kapacitet att mobilisera resurser. I samband med att 

säkerhetssituationen i Europa och världen förändras och blivit allt mer instabil så 

introducerade år 2016 EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor en för EU 

global strategi för utrikes- och säkerhetspolitik. Strategin kom att kallas EUGS, den startade 

ett allt mer omfattande och närmare samarbete kring säkerhets- och försvarspolitik. EU:s 

medlemsstater antog förslaget som handlade om att öka samarbetet med ytterligare 

investeringar kring ett gemensamt, samt utveckla strategier och förutsättningar för ett lyckat 

sådant (EEAS 2018). 

 

PESCO är den process som ska arrangera samarbetet. Detta för att minska 

transaktionskostnader, samt att tillsammans i unionen utveckla sin förmåga att agera 

gemensamt istället för att vara splittrat i mindre delar. Detta ska i sin tur göra 
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medlemsstaternas försvar mer kompatibla med varandra. Vidare är varje lands deltagande i 

PESCO valfritt. Om ett land väljer att delta måste de genomföra vissa åtaganden som är 

obligatoriska, om dessa ej uppfylls kan övriga parter i PESCO utesluta landet från samarbetet. 

Samtliga medlemsstater förutom Malta, Storbritannien och Danmark har anslutit sig till 

samarbetet. De medlemsstater som ratificerat PESCO ska gemensamt skapa och ta fram 

effektiva reaktionsstyrkor och ny teknologi inom försvarsområdet. Utvecklingen av PESCO 

kommer utöka EU:s militära förmågor och försvarspolitiken blir mer omfattande. Ett stärkt 

europeiskt försvar välkomnas av Nato (Europaparlamentet 2017). 

 

PESCO ska leda till mer säkerhet för EU:s medborgare. I december 2017 förklarade EU:s 

höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor att EU hade aktiverat PESCO. Detta hade 

genomförts via fyra steg som det europeiska rådet övervakat. Det första steget handlar om hur 

medlemsstaterna fick presentera sina preferenser, investeringar, operativa förmågor och olika 

projekt. I det andra steget presenterades det formella kring PESCO och de förpliktelser som 

medlemsstaterna binder sig till att följa. I steg tre antog medlemsstaterna, där ibland Sverige 

vilka projekt som PESCO ska vara verksam i. Steg nummer fyra implementerade de projekt 

som står i focus samt förslag för vidare utveckling av samarbetet (EEAS 2018). Sveriges 

deltagande från start anser regeringen vara givet, om EU-samarbetet kring utrikespolitik, 

säkerhet och försvar stärks, så stärks även Sveriges motsvarigheter (Riksdagen 2017).  

 

PESCO:s funktion och befogenheter ska fortsätta utvecklas i framtiden. Sommaren 2018 ska 

rådet för permanenta samarbetet implementera allmänna regler om hur man ska agera i 

projekten. Det skall även utvecklas mer bindande åtaganden för mer specifika operationer. 

Fortsatt är PESCO ett permanent ramverk som innebär struktur och närmare 

försvarssamarbete för den europeiska unionen. Det betraktas vare en viktig aspekt av den 

försvarspolitiska integrationen. Varje medlemsstat bidrar med sin egna plan för sitt 

deltagande, samt hur de uppfyller de kriterier och åtaganden som ålagts landet. Designen av 

PESCO är utformad för att skapa och utveckla ett starkt europeiskt försvar som arbetar för 

europeiska intressen. Vidare ska PESCO stärka EU:s självbestämmanderätt för att kunna 

agera utefter de behov som finns. Slutligen ska även de militära teknologiska framsteg som 

görs inom PESCO finnas tillgängliga för medlemsstaterna och vara kompatibla i sammanhang 

som innebär samarbeten med FN eller Nato (EEAS 2018). 
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2.6 Från idé till verklighet 

 

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken preciseras inom EU:s ramverk för militära 

och politiska strukturer, samt för civila och militära uppdrag och insatser utanför EU:s 

gränser. I den globala strategin från 2016 stadgas GSFP:s strategi medans det i 

Lissabonfördraget redovisats vilka institutionella aspekter som gäller. EU och GSFP har 

präglats av stora förändringar i form av operativ kapacitet, strategi och institutioner för att 

kunna agera och säkerställa säkerheten i unionen och freden i världen. Genom att godkänna 

den strategiska planen formas EU:s förmågor och förhållningssätt vilket bidragit till 

utvecklingen av GSFP och PESCO. Europaparlamentets vilja och driv för att genomföra 

GSFP har demonstrerat den politiska viljan att etablera en gemensam försvarspolitik. Detta 

innebär vidare att EU ökar satsningarna på ett gemensamt starkt Europa (Europaparlamentet 

2018).  
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3. Europeisering och tidigare forskning 

 

Den första frågan forskaren måste ställa sig är, hur konceptualiseras EU:s påverkan på 

medlemsstater och dess politik? I tidigare forskning har begreppet europeisering används 

frekvent då undersökningar riktat sig mot att förklara den europeiska integrationen. 

Utgångspunkten har varit att söka förklara hur den framväxande europeiska styrformen 

fungerar och vilka fundament som driver processen framåt (Börzel & Risse 2009, s.57). Som 

illustrerats ovan har EU utvecklats till en kraftfull politisk aktör med fast förankrade 

institutioner, regler och inom uppsatsens undersökningsområde, försvarspolitiken. 

 

En politisk union innebär att en integration mellan stater sker kontinuerligt för att samarbetet 

ska fortgå. Integrationen som EU-samarbetet handlar om innebär att länder måste acceptera 

olika villkor och anpassa sig för att bli en del av unionen. Den här processen går att betrakta 

som europeisering. Det innebär vad varje land måste göra på grund av EU-medlemskapet, 

alltså regler som länderna gemensamt kommit överens om. Europeisering kan således 

begripliggöras genom att beskriva den process som en nation genomgår när den genomför 

någonting med koppling till EU (Bulmer 2007, s. 46-47). 

 

Europeisering är en term som kan beskrivas och användas på olika sätt. Generellt handlar det 

om de om effekterna som EU:s gemensamma politik har på nationell nivå. Det handlar om 

hur nationella politiska strukturer, policy och normativa antaganden påverkas av unionen. 

Europeisering har i tidigare forskning använts för att beskriva och begripliggöra effekter av 

EU som makthavare. De områden som undersökts med europeisering är bland annat, hur 

lagstiftning, policy och utrikespolitik förändrats hos nationer på grund av EU:s policy och 

institutioner (Exadaktylos & Radaelli 2015, s. 206). Den politiska processen går i 

sammanhanget att betrakta i pyramidform där EU:s förordningar står högst. Detta innebär att 

varje medlemsstat överlåtit viss beslutsfattanderätt, vilket i samband med en enhetlig 

lagstiftning innebär att EU:s påverkan bör bli tydlig på nationell nivå. (Europeiska unionen 

2018). 

 

Vidare har europeisering använts för att undersöka hur olika befogenheter överförs från 

nationell nivå till EU. En vanlig utgångspunkt är hur det finns positivt präglade normativa 

antaganden om legitimitet, demokrati och ansvarsutkrävande i processen. (Exadaktylos & 
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Radaelli 2015, s. 206) Fortsättningsvis finns tre konceptuella formationer av europeisering 

som angreppssätt. Antingen kan det betraktas som en följd av EU-samarbetet, då undersöks 

och jämförs allt från policy, sociala rörelser, politiska partier till länder för att undersöka 

graden av europeisering. Ett annat tillvägagångssätt genom europeisering är förändring, där 

undersöks bland annat policy, statsskick och politik. Det tredje sättet handlar om hur 

europeisering är att betrakta som en grundlig politisk strategi för långsiktighet i form av 

governancestyrning, som exempelvis den inhemska marknaden i EU. De frågor som styr 

europeiseringsforskning är förankrade i integrationsprocessen, men även vilka begräsningar 

och följder som EU-samarbetet innebär. Frågor om dess påverkan undersöks med syfte att 

konstruera och utveckla nya institutioner för framtiden (Exadaktylos & Radaelli 2015, s. 206-

207). 

 

En generell utgångspunkt för europeisering är, vilka följder har EU-samarbetet på nationell 

nivå och hur särskiljs processen från andra processer? Eftersom frågan är generellt 

övergripande finns möjligheter att designa studier på olika sätt. För att begripliggöra frågan 

går det att undersöka förhållandet genom indelning av områdena i variabler, med en 

grundläggande formel enligt X=Y kan olika utgångspunkter och områden undersökas genom 

europeisering (Exadaktylos & Radaelli 2015, s. 207). Fortsatt finns andra antaganden och 

angreppssätt som föranlett tidigare forskning, den klassiska designen som använts då 

europeisering stått som utgångspunkt är, ”Goodness of fit” som introducerades år 2001. 

 

3.1 Goodness of fit 

 

Designen handlar om hur europeisering sågs som en följd av påtryckningar i form av EU:s 

institutionella ramverk och policys. Värdet som undersöks genom denna design är graden av 

europeisering, det vill säga, hur mycket som landet anpassar sig efter EU:s regelverk och 

förordningar. Variabeln som undersöks är således europeisering, variabelvärdet är graden av 

europeisering och analysenheten är nationen i sammanhanget. Vidare finns ett vilande 

antagande i modellen som lyder, desto större avstånd mellan EU:s politik och den nationella 

politiken, ju större krav på anpassning (Exadaktylos & Radaelli 2015, s. 208). EU-samarbetet 

innebär att nationer behöver anpassas på olika sätt. Varje medlemsstat har sina preferenser 

angående policy och beroende på hur framgångsrika länderna är i att promota sina agendor, 

desto mer eller mindre anpassning krävs. Problematiken som uttrycks har väckt frågor om hur 
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ortodox integrationen är. Enligt liberal intergovernmentalism är integration en följd av 

förhandlingar. Länder med mycket inflytande har i detta perspektiv mer makt kring policy och 

behöver således inte anpassa sig i samma grad som andra mindre stater. Perspektivet som 

Moravcsik introducerade användes som motpol till den klassiska europeiseringsforskning som 

”Goodness of fit” innebar vilket har bidragit till fler sätt att undersöka europeisering 

(Exadaktylos & Radaelli, s. 208).  

 

Enligt statsvetarna Tanja Börzel och Thomas Risse som forskat mycket på den europeiska 

integrationen så är ”Goodness of fit” designen viktig för att förstå hur Europa och EU 

fungerar. De menar att den allt mer framväxande litteraturen om europeisk integration och 

europeisering på nationell politisk nivå medfört att forskningsdesignen blivit allt mer aktuell 

och lämplig. Börzel och Risses förklaring av modellen innehåller två krav för att kunna 

förutspå förändring på grund av europeisering. Det första vilar på att europeisering först och 

främst måste vara obekväm. Det måste alltså finnas någonting som inte passar eller är 

kompatibelt mellan EU-nivån och den nationella nivån. Graden av lämplighet avgör hur 

mycket landet behöver anpassa sig efter EU:s tryck, vilket utgör underlag för förändring på 

den nationella nivån. Det andra kravet är utspelar sig i form av hur diverse aspekter av 

samhället, exempelvis aktörer eller institutioner reagerar på trycket från EU vilket kan leda till 

förändring (Börzel & Risse 2009, s. 57-58).  

 

Börzel och Risse menar att det är lämpligt att dela upp forskningen i tre dimensioner av hur 

europeisering kan uttryckas på nationell nivå. Det rör sig om, politik, policy och styrelseform. 

De menar vidare att europeisering inte längre är någonting kontroversiellt, utan att forskare 

nått konsensus i att europeisering haft en differentiell påverkan på nationell politik, policy och 

styrelseform (Börzel & Risse 2009, s. 60). 

 

Antagandet om att det måste vara någonting som inte lämpar sig mellan EU-nivå och 

nationell nivå leder till antagandet, om EU-direktiven passar perfekt, så finns ingen anledning 

till förändring och således ingen europeisering. Om någonting däremot behöver förändras, 

eller redan har förändrats, kan europeisering konstateras äga rum. I samband med att 

avståndet till EU:s politik avgör om det finns fog för förändring så menar Börzel och Risse att 

det finns tre former av förändring på nationell nivå. Absorbering av EU:s direktiv, anpassning 

av nuvarande institutioner, policy och styrform till eu, och byta ut/förändra nuvarande till helt 

nya (Börzel & Risse 2009, s. 69-70). 
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Börzel och Risse menar att forskningen kring europeisering ständigt hamnar i frågan om det 

försiggår konvergens mellan medlemsstater. De menar dock att det är problematiskt att mäta 

konvergens och divergens. Vad som kan tyda på konvergens på makro-nivå kan tyda på 

divergens på mikro-nivå, därför måste forskaren specificera om undersökningen syftar till att 

handla om policy eller institutionell förändring. Börzel och Risse påpekar att det inte finns ett 

enda fall där total konvergens av nationella strukturer kunnat bevisas. Således finns inget fall 

där den nationella identiteten förändrats på grund av implementering av EU:s regler. Det 

analytiska ramverket ”Goodness of fit” visar att anpassningen som medlemsstater måste göra 

varierar på grund av dess institutionella utformning (Börzel & Risse 2009, s. 71-73). 

 

Modellen är flexibel, vilket gjort den mycket populär i forskningen. Bland annat har 

perspektiv som rational choice och socialkonstruktivism agerat utgångspunkter för analyser 

om EU:s institutionella ramverk. Rational choice bidraget handlar om hur modellen kretsar 

kring anpassningsbara krav och påtryckningar genom olika restriktioner och möjligheter. 

Förändringen handlar främst om distributionsprocesser av politiska resurser och resulterar i 

skillnader i form av makt på den nationella nivån. Det socialkonstruktivistiska perspektivet på 

modellen handlar om hur förändringar kan förutspås om det finns normativa utgångspunkter 

hos aktörer eller om det finns en samverkan mellan formella institutioner. Via detta 

angreppssätt kan förändringar ske i form av att nya identiteter och normer introduceras på 

nationell nivå av slagkraftiga aktörer (Exadaktylos & Radaelli 2015, s. 209). 

 

3.2 Alternativa designer och forskning 

 

Exadaktylos och Radaelli menar att forskningen kring europeisering bör ta hänsyn till tre 

faktorer för vidare undersökningar. Först måste forskaren separera integrationsteori och 

europeisering. Teori kring integration har ofta ursprung i ontologiska antaganden eller i 

antagandet varför nationer skänker en del av sin suveränitet till EU. Medans europeisering 

kan gå bortom den ontologiska positionen då de etablerade institutionerna på EU-nivå har 

utvecklat och påverkat institutioner på nationell nivå. Diskussionen kan här ifrån koncentrera 

sig till historiska aspekter för att undersöka integrationen och EU:s påverkan. För det andra så 

föreslås att vidare forskning ska fokuseras kring en normativ dimension av europeisering för 

att undersöka hur demokratiskt eller lämpliga processerna egentligen är. En normativ 

utgångspunkt kan möjliggöra att andra perspektiv tas i beaktning om europeisering för att 
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undersöka följderna (Exadaktylos & Radaelli 2015, s. 214-215). En normativ approach kan 

möjliggöra att problematik som inte skulle uppdagas utifrån olika perspektiv kan bli aktuellt 

att undersöka. Andra tillvägagångssätt och linser att betrakta problem utifrån kan utveckla 

forskningen (Buckler 2010, s. 156). För det tredje föreslås att forskning baseras på fler 

metoder, forskaren kan på så viss få en bredare teoretisk grund att applicera på sitt material. 

En blandning av kvantitativ och kvalitativ analys anses kunna begripliggöra och utveckla 

forskningen kring europeisering (Exadaktylos & Radaelli 2015, s. 215-216). 

 

Problematiken kring europeisering kan även hänvisas till svårigheter att klargöra vad det 

faktiskt innebär. Som ovan nämnda utgångspunkter beskriver, så har europeisering varit svårt 

att applicera i forskning vilket medfört en efterfrågan på tydlig operationalisering av 

europeisering när det gäller metod och teori. Ben Tonra menar att europeisering som begrepp 

och fenomen har mognat då forskningen kring EU har utvecklats och att europeisering således 

har blivit allt mer etablerat och användbart. Tonra menar att europeisering som teori är ett 

användbart analytiskt tillvägagångssätt för att se EU:s påverkan av nationell försvarspolitik 

eller för att undersöka framställningen av en gemensam försvarspolitik i EU (Tonra 2015, s. 

183). 

 

Integrationen i EU har öppnat för att studera europeisering från ett försvarspolitiskt perspektiv 

eftersom det finns aspekter av governance på EU-nivå som har medfört konsekvenser på 

nationell nivå. Därför bör statsvetenskaplig forskning kring europeisk integration omfatta 

internationella relationer, och således försvarspolitik. Det finns en enighet bland forskare som 

europeiseringsdiskussionen kan visa, det är att det finns tre sammanlänkade processer som 

kan beskriva förhållandet som europeisering ger uttryck för. Det handlar konkret om tre 

synsätt för att identifiera förändring, den första kallas uppladdning, där en medlemsstat 

försöker driva igenom sin policy på EU-nivå. Den andra är att betrakta som nerladdning, där 

stater får anpassa sig efter EU-nivå och den tredje, för cross-loading, vilken handlar om att 

stater lär sig av varandra. Som tidigare diskussion påpekat är det utmanande att definiera vilka 

premisser som gäller, och vilka som är anpassningsbara. Ändock, visar diskussionen om 

europeisering att det för svensk del, finns möjligheter att studera försvarspolitik genom 

europeisering (Tonra 2015, s.184). 

 

När försvarspolitik studeras genom europeisering är utrikespolicy en viktig aspekt. 

Förhållandet EU och medlemsstat och vice-versa är olika sätt att betrakta det. Enligt Tonra är 



 21 

ingången till att studera utrikespolicy genom europeisering hur informella regler, normer och 

ideologiska problem identifierats när europeiseringsforskning genomförts i sin helhet. Då 

tidigare forskning kommit fram till hur medlemsstater i EU försökt överföra sin egna policy 

till EU-nivå, men samtidigt behövt anpassa sig finns en det anledning att studera 

utrikespolitiska aspekter av europeisering (Tonra 2015, s. 185).  

 

Reuben Wong, som undersökt utrikespolicy stödjer Tonras forskningsresultat och menar att 

utrikes, säkerhets- och försvarspolicy varit viktiga för forskningen om EU och dess påverkan. 

Men menar att europeisering även kan förstås som en process av konvergens av utrikespolicy. 

Den är en beroende variabel för hur idéer och direktiv från Bryssel, samt hur idéer och 

direktiv från stater kan förstås, - och som då blir viktigt att undersöka. Således menar Wong 

att europeisering går att identifiera som en process av förändring observerbar som policy-

konvergens utifrån samtliga modeller: uppladning, nerladdning och cross-loading. (Wong 

2007, s. 322).  

 

Douglas Brommesson har undersökt europeisering i samband med Sveriges utrikespolitik där 

säkerhet- och försvar ingår. Och i en diskussion om tidigare forskning på ämnet lyfter 

Brommesson att en betydande del av forskningen visat att Sveriges utrikespolitik genomgick 

en omfattande europeiseringsprocess i samband med inträdet i EU (Brommesson 2015, s. 

531-532). Fortsatt lyfter Brommesson hur Sveriges institutioner blivit influerade av EU, en 

mer liberal syn och aktiv roll har implementerats och en europeisk identitet. Med en europeisk 

touch började Sverige under tidigt 2000-tal hänvisa allt mer till EU i frågor av utrikespolitisk 

karaktär. Brommesson hävdar att det tillkommit en normativ anda om europeisering för 

Sverige, då forskning enligt ”Goodness of fit” visat att ju närmare en stat är EU, desto mer 

utvecklar den staten engagemang för EU (Brommesson 2015, s. 533). 

 

Avslutningsvis om europeisering, så innebär det att det är någonting som sker dagligen, vilket 

gör det relevant att undersöka genom ett försvarspolitiskt perspektiv. Men på vilka premisser, 

-och hur har Sveriges utformning av försvaret påverkats och förändrats på grund av EU? 

Samarbetet bygger på att varje land tillgodoser de plikter och bestämmelser som de 

gemensamt kommit överens om, vilket är vetenskapligt problematiskt när det finns tendenser 

likt alliansfrihet och diverse förpliktelser inom EU:s fördrag. Som tidigare forskning pekar på, 

finns bevisligen en hel del perspektiv att utgå ifrån när det gäller europeiseringstendenser av 

nationell policy, politik och styrelseform. Kravet om att definiera och klargöra vilka premisser 
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som agerar utgångspunkt är desto viktigare. Den här undersökningen handlar om både policy 

och institutioner. Till skillnad från Brommessons forskning, så avser den här studien att 

undersöka den uttalade alliansfriheten som inledningsvis problematiserats i samband med EU-

medlemskapet. Sålunda utgör europeisering ett teoretiskt ramverk för att kunna diskutera och 

eventuellt identifiera viktiga aspekter kring problemställningen. Med stöd i Brommessons 

forskning används således europeisering för att identifiera hur Sveriges neutralitet påverkas 

och eventuellt urholkas av EU-medlemskapet. 

 

3.3 Operationalisering 

 

För att undersöka om Sveriges försvarspolitik är europeiserad utifrån europeisering som teori 

måste samtliga variabler identifieras och förklaras. Således måste europeisering 

begripliggöras och preciseras för att kunna vara en förklarande indikator i 

forskningsprocessen. Som tidigare forskning påvisat, finns ett antal designer att studera EU:s 

påverkan av medlemsstater. För den här undersökningen kommer europeisering som teori 

appliceras genom modellen ”Goodness of fit” på Sveriges försvarspolitik. Detta för att kunna 

identifiera och generera förståelse om Sveriges försvarspolitik (Esaiasson et al 2012, s. 55-

56). 

 

Europeisering: För undersökningen kommer europeisering definieras utifrån Radaelli som 

förklarar europeisering som ett fenomen som innehåller aspekter av processer som handlar om 

skapande, spridning och institutionalisering av formella och informella regler. Det handlar om 

tillvägagångssätt för policy och hur dessa regelverk framställs och begripliggörs genom de 

beslut och processer som fattas och pågår i den europeiska unionen. Vidare implementeras 

dessa lagar, normer och regler på den nationella nivån och blir således en del av dess politiska 

linje (Radaelli & Pasquier 2007, s. 36). 

 

Goodness of fit: Även kallad top-down eller den klassiska designen. Utgår från Börzels och 

Risses beskrivning: antagandet om att det måste vara någonting som inte lämpar sig mellan 

EU-nivå och nationell nivå leder till antagandet, om EU-direktiven passar perfekt, så finns 

ingen anledning till förändring och således ingen europeisering. Om någonting däremot 

behöver förändras, eller redan har förändrats, kan europeisering konstateras äga rum. Det 

analytiska omfånget som Börzel och Risses tre premisser handlar om kommer vara 
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utgångspunkten för att upptäcka europeisering. Dessa tre möjliggör att konstruera en skala att 

tolka svensk försvarspolitik utefter, som därmed kan uttrycka graden av europeisering.  

 

Den första är; Absorbering, där medlemsstater assimilerar europeiska idéer och policys till sin 

nationella politik och struktur utan stora förändringar i de redan existerande processer, 

institutioner och policys. Graden av förändring på nationell nivå är liten. Det andra kriteriet; 

Anpassning, handlar om hur medlemsstater anpassar existerande processer, institutioner och 

policys efter EU:s påtryckningar, dock utan att förändra den grundläggande utformningen av 

dem. Graden av förändring är medium. Det tredje; Ersättning, är när medlemsstater ersätter 

existerande processer, institutioner och policys med nya eller särdeles förändrade, i den 

utsträckningen att de grundläggande egenskaperna och strukturerna ändras helt. Graden av 

förändring är stor (Börzel & Risse 2009, s. 69-70).  

 

”Goodness of fit” och dess tre dimensioner konkretiseras och tydliggörs genom ett 

analysschema som konstruerats med utgångspunkt i ovanstående förklaring. Schemat utgör 

således en vägledande funktion för hur tolkningen av materialet blir i analysen och resultatet.  

 

Analysschema 

Goodness of fit Absorbering Anpassning Ersättning Europeisering 

Sveriges 

försvarspolitik 
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4. Sveriges försvarspolitik 
 

I det här kapitlet presenteras Sveriges försvarspolitik från EU-inträdet till nutid, våren 2018. 

Kapitlet är strukturerat i fyra delar och består till största del av propositioner som både 

behandlar hur Sverige ska ställa sig till fördragen, samt försvarspropositioner från regeringen. 

Detta för att kunna presentera och tydliggöra de aspekter som för uppsatsen är relevanta. 

  

4.1 Sverige träder in i EU 

 

Sverige var till en början tveksamt till det europeiska samarbetet och hade tillsammans med 

de övriga nordiska länderna en medelmåttig koppling till den europeiska integrationen på 

grund av att man föredrog en oberoende ställning. När Berlinmuren föll och Sovjetunionen 

kollapsade öppnade sig dock möjligheter för Sverige. I samband med svåra ekonomiska 

fluktuationer och oro för sämre tider ansågs EU vara vägen för Sverige, som lämnade in sin 

ansökan i juli år 1991 (Stegmann McCallion 2018, s. 60-61). 

 

Den 11 augusti 1994 lämnar regeringen över en proposition till riksdagen. Propositionen har 

beteckningen, Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen. Den innehåller förslag om att 

Sverige ska ansluta sig och således godkänna de fördrag som EU består av. Därefter föreslås 

hur EU ska implementeras i svensk lagstiftning och hur överlåtelsen av viss beslutanderätt till 

EU (1994/95:19, s. 1).  Hädanefter i propositionen behandlas EU-medlemskapets funktion för 

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. I avsnittet uttrycks att GUSP förespås utvecklas och är 

en relevant del för Sverige då ett deltagande främjar en process som de flesta länder i Europa 

välkomnar. Svenskt deltagande möjliggör att Sveriges röst i omvärlden får uppmärksamhet 

vilket ökar förutsättningarna att tillvarata Sveriges utrikespolitiska intressen (1994/95:19, s. 

43). 

 

GUSP betraktas utgöra en möjlighet att anlägga en god grund för fred och säkerhet i Sverige 

och EU. Vidare påpekas att riksdagen år 1992 fastställt Sveriges alliansfrihet, vilket är att 

förstås som att Sverige ska kunna vara neutralt om en krigssituation i närheten skulle 

uppkomma. Sverige ska trots det vara en del av GUSP, det betonas noga att alliansfriheten är 

viktig och att Sverige inte behöver agera eller försvara något annat land. Deltagandet i GUSP 

är snarare att förstås som en möjlighet för Sverige att agera och arbeta för sina intressen, vilka 

präglas av fred, demokrati och processer av mänskliga rättigheter. Samarbetet betraktas ha 

potential att utvecklas till en europeisk röst, där likasinnade kan avvärja konflikter i 
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omvärlden. Sverige ska bland annat anta en central roll i GUSP angående området kring 

Östersjön (1994/95:19, s. 43-44). 

 

Angående den eventuellt framtida försvarspolitiken som benämns i GUSP vid tillfället då 

propositionen lades fram år 1994. Så, konstateras att det är en kompromiss mellan EU:s 

medlemsstater då inte alla eftersträvar ett gemensamt försvar, utan några har en mer restriktiv 

inställning. Därmed finns inget gemensamt försvar eller försvarspolitik, dock benämns VEU, 

vilka Sverige kännetecknar har rollen som EU:s försvar. För Sveriges del fastslås att om en 

gemensam försvarspolitik skulle vara aktuellt, så avgör Sverige helt själva om sin delaktighet 

(1994/95:19, s. 391-392).  

 

Propositionen angående inträdet visar Sveriges inställning och vilja att föra sin egna politik 

inom GUSP. Diskussionerna om GSFP är i propositionen nästan obefintliga, Sverige 

konstaterar dock att ett gemensamt försvar kommer kräva omfattande debatter och 

diskussioner. Vidare i regeringens proposition angående försvaret år 1995, dokumentet har 

beteckningen Totalförsvar i förnyelse. Där fastslås inledningsvis den militära alliansfriheten. 

Det betonas att säkerhetsläget förändrats enormt då ett eventuellt kärnvapenkrig inte längre är 

en möjlighet efter Berlinmurens fall. EU konstateras vara det mest betydelsefulla organ för 

Europas säkerhet och uppbyggnad av närområdet (1995/96:12).
2
 

 

Det fastslås i avsnitt 2.2.1 om gemensam säkerhet att Sverige är kraftigt beroende av 

internationell samverkan. Det europeiska samarbetet är viktigt för Sverige, integrationen med 

EU innebär dock stora påföljder för politiken. Sveriges försvarspolitiska inriktning hänvisas 

till det säkerhetspolitiska läget. Hot som innebär en invasion av Sverige anses inte vara 

särskilt sannolikt. Därför vill regeringen i försvarspropositionen sänka budgeten kraftigt och 

anpassa försvarets kapacitet beroende på situationen i omvärlden. Trots det bör Sverige sträva 

efter att anpassa sig efter internationell måttstock när det gäller militärt material och metoder. 

Genom att anpassa sig till samarbeten kan kapaciteten öka, Sverige vill delta i fredsbevarande 

operationer (1995/96:12).   

 

Fortsättningsvis medför EU att isolerade påtryckningar mot Sverige bör minska. Om ett 

omfattande krig skulle härja i omvärlden, får ett internationellt beroende Sverige bekymmer 

                                                 
2
 Regeringens proposition: 1995/96:12 har ingen sidnumrering och således saknas sidhänvisning. Länk: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse_GJ0312/html  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvar-i-fornyelse_GJ0312/html
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med tillförsel av varor. Medlemskapet i EU ökar potentialen att möta situationer av den 

karaktären. EU-medlemskapet är fortsatt viktigt av geografiska skäl, eftersom det angränsar 

till Ryssland. Regeringen påpekar vidare att den nationella säkerheten beror på gemensam 

säkerhet (1995/96:12).  

 

Vidare formulerar regeringen bakom propositionen sig så här i avsnitt 2.3.2 där 

försvarspolitikens inriktning behandlas: 

 

Totalförsvaret bör utformas så att det såväl i närtid som i framtiden kan medverka till 

att upprätthålla Sveriges nationella integritet. Det bör vidare utformas så att personell 

och materiell beredskap och kapacitet finns för internationella humanitära och 

fredsfrämjande insatser (1995/96:12).  

 

Försvaret ska medverka till gemensam säkerhet medelst att säkerställa stabilitet i norra 

Europa. Det ska bidra till tillit för alliansfriheten, där Sverige ska vara neutralt om ett krig i 

närområdet skulle uppstå. Försvaret ska utformas för att ha möjlighet att agera utomlands och 

assistera fredsbevarande insatser som OSSE
3
 och FN står bakom. Det framgår vidare att 

försvaret ska vara ett demokratiskt folkförsvar och får inte någonsin bytas ut mot ett 

yrkesförsvar med hänvisning till att en bred och folklig samling föredras. Dock benämns att 

försvaret ska vara modernt och kunna anpassas efter aktuell händelse och hotbild 

(1995/96:12). 

 

Totalförsvaret ska anpassas långsiktigt för att kunna vara en del av internationellt etablerade 

samarbeten, kapaciteten ska öka för att kunna verka och uppnå de krav som situationen i 

omvärlden ställer. Sveriges omgivning och internationella kontaktnät är brett, vilket medför 

bra grunder att utveckla försvaret på. För den internationella verksamheten så kännetecknas 

att ett bra samarbete och god fördelning av uppgifter måste ske mellan, FN, EU, VEU, NATO 

och OSSE. För Sveriges del utgår man vid fredsbevarande insatser från Petersbergsuppdragen 

och Helsingforsdokumentet
4
. Regeringen anser att de internationella samarbeten och avtal 

Sverige är med i har en stor säkerhetspolitisk betydelse (1995/96:12). 

 

                                                 
3
 Organization for Security and Co-operation in Europe, en global säkerhetsorganisation. 

4
 Policy om regionalt samarbete från en europeisk säkerhetskonferens, kännetecknas av EU. 
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4.2 Omorganiseringen av försvaret  

 

År 1997 ratificeras Amsterdamfördraget i riksdagen efter en proposition av regeringen. I 

propositionen framgår att det från Sveriges håll i samband med förhandlingarna om EU-

medlemskap fanns kännedom om EU:s mål att ha ett gemensamt försvar och således 

gemensam försvarspolitik. Samtidigt avser Sverige att inte förhindra en sådan långsiktig 

utveckling och påpekar noggrant att alliansfriheten står fast. Regeringen förklarar att Sverige 

inte avser att lämna några garantier eller förväntar sig några från något annat land. Sverige ska 

således inte delta om ett gemensamt försvar skulle bli aktuellt för EU (1997/98:58).
5
 

 

I regeringens försvarsproposition från år 98/99, under beteckningen Förändrad omvärld – 

omdanat försvar, så behandlas utvecklingen i omvärldens betydelse för Sverige och Europa. 

Regeringen bedömer att den euro-atlantiska
6
 samverkan är av stor betydelse och ökar 

förutsättningar att handskas med konflikter. Vidare kännetecknar regeringen att Sverige är 

starkt beroende av samarbeten och gemensamma aktioner för säkerheten i både Sverige och 

Europa. EU betraktas vara av stor betydelse för god stabilitet och Natos roll betonas vara en 

viktig del av utvecklingen av Europa. Det stora hotet mot Sverige kännetecknas vara att 

Ryssland ter sig instabilt, en eventuell invasion betraktas dock vara osannolik (1998/99:74).
7
 

 

I enighet med föregående avsnitt i uppsatsen (4.1) så är Sverige mycket beroende av 

omvärlden. I propositionens avsnitt angående försvarspolitikens inriktning presenteras att de 

internationella samarbeten som Sverige deltar i, vilka handlar om säkerhet behöver bli mer 

omfattande. Vidare medger regeringen att Sverige aktivt medverkar i civila som militära 

insatser på flera håll i fredsbevarande syfte. EU-medlemskapet anses vara av väsentlig 

karaktär för Sveriges del när det gäller säkerheten i Europa. Fortsatt menar regeringen att 

Amsterdamfördraget medför goda förutsättningar för Sverige att vara delaktig i samarbeten 

om säkerhet och försvar, med betoning på fredsbevarande aktiviteter och krishantering. Den 

euro-atlantiska samverkan som Sverige är en del av är bra för Norden och gagnar den 

                                                 
5
 Regeringens proposition: 1997/98:58 har ingen sidnumrering och således saknas sidhänvisning. Länk: 

http://data.riksdagen.se/dokument/GL0358 
6
 Ett samarbete med Nato och andra partners för säkerhet. 

7
 Regeringens proposition: 1998/99:74 har ingen sidnumrering och således saknas sidhänvisning. Länk: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forandrad-omvarld---omdanat-

forsvar_GM0374/html  

http://data.riksdagen.se/dokument/GL0358
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forandrad-omvarld---omdanat-forsvar_GM0374/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forandrad-omvarld---omdanat-forsvar_GM0374/html
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gemensamma säkerheten. Sveriges deltagande i internationella samarbeten medför 

möjligheten att direkt kunna vara med och påverka (1998/99:74).  

 

Bland målen som står bakom försvarspolitikens inriktning så nämns att Sverige ska verka för 

säkerhet och fred i omvärlden. Regeringen kännetecknar GUSP:s roll att förhindra konflikter 

och står positiva till inrättandet av en hög representant för utrikes- och säkerhetspolitiken. 

Detta anses stärka EU:s roll och förmågan att uppträda koordinerat. Amsterdamfördraget 

betyder att förbindelsen mellan VEU och EU blir bättre. Regeringen påpekar ytterligare att 

EU på bland annat svenskt initiativ ratificerat Petersbergsuppdragen för fredsbevarande och 

humanitära bidrag i fördraget (1998/99:74). Det beskrivs vidare att: 

 

Om Europa skall kunna spela en ökad roll inom krishantering, krävs politisk vilja i 

kombination med en effektiv och trovärdig europeisk militär förmåga. Europa måste 

ha förmåga att agera militärt när USA inte kan eller vill delta (1998/99:74). 

 

Teknologiska framgångar anses vara det som utgör hotet mot Sverige utöver Rysslands 

ostadighet. Försvaret ska kunna hantera de hot av militär karaktär som berör Sverige, och om 

säkerhetssituationen försämras ska Sverige agera för att reducera den. Sverige ska kunna 

agera självständigt och ska vara fortsatt alliansfritt. Fortsättningsvis förklarar regeringen att 

alliansfriheten inte förhindrar att Sverige aktivt deltar i internationella operationer som rör 

säkerhet. Samtidigt medges att överenskommelser med ömsesidig karaktär i form av försvar 

av väpnat påhopp kan förekomma. För säkerheten i Europa utmärks EU:s roll som en 

grundläggande aspekt. Sverige ska bidra till det gemensamma arbetet både i och bortom 

Europas territoriella gränser (1998/99:74).  

 

Fortsättningsvis i regeringens proposition under beteckningen; Det nya försvaret från år 99/20 

så följs propositionen från 98/99 upp. Det nya försvaret innehåller förändringar av Sveriges 

försvar och baseras på samma omvärldsuppfattning som den från föregående år. Regeringen 

påpekar att det finns starka incitament att med rask fart stärka Sveriges kapacitet att delta i 

internationella operationer som omfattar krishantering. Samtidigt framgår att försvaret 

behöver vara avsevärt mindre än tidigare, kvalitén ska dock inte riskeras och försvaret ska 

vara flexibelt. Med hänvisning till att anpassa sig till omvärlden och ha förmågan att möta 

sådana hot ska Sverige ha ett insatsförsvar istället för invasionsförsvar (1999/2000:30, s. 1). 
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Med utgångspunkt i att Sverige blir allt mer invävt i internationella processer som rör Europas 

säkerhet föreslår regeringen att förmågan att vara delaktig i internationella samarbeten ska 

utvecklas ytterligare. Sverige ska anpassa sina militära resurser för att vara kompatibla för 

samverkan med andra länder, detta för att understödja säkerhet och fred i världen. 

Anpassningen och konstruktionen av detta ska ske långsiktigt. Vidare påpekas att ett sådant 

försvar utgör en god grund för snabba insatser. Således internationaliseras försvarsmakten och 

Sveriges förmåga att vara delaktig i internationella samarbeten fastställs. (1999/2000:30, s. 

37).  

 

Regeringen vill understryka betydelsen av att Försvarsmakten skall utformas för att 

utgöra en gemensam resurs för alla typer av operativa uppgifter. Organisationen skall 

ha stor flexibilitet och vara förberedd på anpassning till nya uppgifter och villkor i 

framtiden (1999/2000:30, s. 39). 

 

4.3 Solidariska utsikter 

 

I propositionen 2007/08:168 presenterar regeringen sin proposition om Lissabonfördraget. 

Europas kapacitet och utmaningar fastställs vara betydande, EU möjliggör för Sverige att 

agera på en helt annan nivå än vad som skulle vara möjligt om Sverige agerat på egen hand 

(2007/08:168, s. 37). Regeringen argumenterar med hänvisning till avskaffningen av 

pelarstrukturen, så ökar möjligheterna att fastställa generella mål för EU:s yttre verksamheter, 

där ibland försvarspolitiken. Detta förespås ha en effektiv påverkan när det gäller att 

samverka kring de gemensamma intressena för unionen och hur EU företräds i internationella 

sammanhang. Det framförs att GUSP utvecklas, men regeringen poängterar att en 

medlemsstat kan avstå från att medverka och behöver inte heller implementera det som 

bestämts. Vidare konstateras att beslut om ett eventuellt gemensamt försvar kräver enhällighet 

och inte ska utformas så att det påverkar militärt alliansfria staters politiska utformning 

(2007/08:168, s. 33-34).  

 

Ett användbart försvar, så lyder beteckningen på regeringens försvarsproposition från år 

08/09. Regeringen kännetecknar att nya uppgifter för försvaret frambringats då nya mål 

etablerats, det är en modern försvarsmakt för en ny säkerhetspolitisk verklighet. Den 

operativa kapaciteten ska utvecklas för att verka såväl i Sverige som utanför gränserna 

(2008/09:140, s. 1). Regeringens försvarspolitik präglas av en vilja att öka förmågan över hela 
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försvaret då effektivitet och anpassning kan betraktas som nyckelord i presentationen 

(2008/09:140, s. 8). 

 

Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och 

främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela 

Sverige ska försvaras. (2008/09:140, s. 8).  

  

 

Försvarspolitikens inriktning karakteriseras av Sveriges vilja att delta i olika samarbeten. 

Regeringen menar att ett tryggt samhälle byggs gemensamt med andra nationer med lika 

värderingar, solidaritet är den gemensamma nämnaren. Det återkopplas vidare till 

Lissabonfördraget där det hänvisas till att Sverige ska ta sitt ansvar och visa solidaritet 

gentemot EU:s och Europas säkerhet. Försvarspropositionen karakteriseras av regeringens syn 

på försvar som någonting gemensamt, det framgår således att konflikter av militär karaktär i 

Sveriges närområde inte går att betrakta som om det endast skulle drabba ett land 

(2008/09:140, s. 9). Med det sagt presenteras solidaritetsförklaringen:  

 

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 

drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder 

agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge som ta 

emot militärt stöd. (2008/09:140, s. 9).  

 

Samtidigt var den militära alliansfriheten vid implementeringen av Lissabonfördraget en 

prioriterad fråga för Sverige. Regeringen påpekar att arbetet för klargöra att den inte påverkas 

av fördraget var lyckad (2007/08:168, s. 17).  

 

Fortsatt, förklarar regeringen att för den internationella säkerheten och freden så har FN det 

yttersta ansvaret. Men samtidigt önskas Sveriges inblandning i fredsbevarande insatser öka, 

både under insatser av FN, EU och Nato, detta för att utveckla försvaret. Även det nordiska 

samarbetet önskar regeringen se ett kraftigt ökat deltagande från Sveriges håll (2008/09:140, 

s. 9). Det ligger i Sveriges intresse att arbeta för internationell fred, regeringen hänvisar till 

principerna från både FN och EU:s säkerhetspolicy (2008/09:140, s. 15). 

 

Den säkerhetspolitiska synen baseras på svenska intressen, därefter presenterar regeringen EU 

som en politisk allians, det är av svenskt intresse att bibehålla den. Det framgår att GUSP är 
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en viktig del för Sveriges möjligheter att agera internationellt. Hoten som finns består av 

karaktär som kräver samverkan, regeringen kännetecknar EU, Nato och FN som viktiga för 

hur Sverige ter sig i omvärlden. Det är en utgångspunkt för svenska intressen och Sveriges 

omvärldsbeskrivning (2008/09:140, s. 17-20). Fortsättningsvis hänvisar regeringen sin 

försvarspolitiska inriktning till försvarsberedningens bedömning om att försvaret av Sverige 

ska ske i samarbete med andra, dock poängterar de att Sverige ska vara kapabla till att hävda 

sin suveränitet enskilt. Kapaciteten som regeringen anser att försvarspolitiska utsikter kräver, 

är av omedelbar karaktär. Försvaret ska således bli ett insatsförsvar som är kapabelt att agera 

flexibelt utifrån regeringens direktiv (2008/09:140, s. 34-35).  

 

Vidare hävdar regeringen att världen som den ser ut idag leder till komplexa hotbilder och att 

det sker en ständig förändring av dessa. Därför understryks anpassningsbarheten som ett 

svenskt försvar behöver bestå av. Sveriges vilja att delta och bistå länder i händelse av 

konflikter, kriser och olyckor är stor. Och samtidigt grunden för hur försvarspolitiken 

utformas. Angående målen för försvaret så beskrivs att utöver försvara Sverige, så är svenska 

intressen också en uppgift för försvaret att tillgodose. Däribland menar regeringen att Sverige 

kan lida stora konsekvenser av problematiska händelser utanför vårt territorium, således är det 

av svenskt intresse att samverka med andra för att säkerställa dessa områden (2008/09:140, s. 

35). 

 

Regeringen påpekar att insatser av militär prägel inte enbart kan säkra fred och goda 

förutsättningar, det krävs civila insatser också. Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter är 

det viktigt att dessa efterses då Sverige är delaktig i samarbeten. Således framförs att de 

tillvägagångssätt som Sverige utvecklar ska vara kompatibla med både EU och FN:s visioner 

(2008/09:140, s. 110).  

 

4.4 Säkerhetspolitiska bekymmer och PESCO 

 

Regeringens proposition 2014/15:109 innehåller Sveriges försvarspolitiska inriktning för åren 

2016–2020. Där beskrivs en världsbild med en försämrad säkerhetspolitisk situation genom 

en konstaterande hänvisning till Rysslands vilja att bruka militära medel i sin politik. Därtill 

fastslår regeringen att Sverige måste förbättra sitt försvar och dess kapacitet, därmed föreslås 

en omfattande ekonomisk satsning för att stärka försvarets resurser. Med det som 

utgångspunkt poängteras att försvaret i Sverige i synnerhet syftar till det egna området. 
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Samtidigt ska försvarsförmågan ingå i de gemenskaper Sverige är en del av för att säkerställa 

säkerhet och stabilitet i norra Europa. Regeringen anser att säkerhets- och försvarspolitiska 

samarbeten med andra länder ska utvecklas och fördjupas (2014/15:109, s. 1).  

 

Vidare framhålls att försvaret fortsättningsvis ska vara anpassat för närområdet och 

samverkan med andra. Försvarspolitiken som föreslås ska arbeta för svenska intressen, 

värderingar och rättigheter. Den ska vidmakthålla Sveriges suveränitet och friheter såväl 

ekonomiska, militära och politiska. Med det i beaktning styrs säkerhets- och försvarspolitiken 

enligt premissen att den utvecklas och förbättras genom solidariska samarbeten med andra 

nationer. Därmed ska Sverige aktivt arbeta för säkerhet, avvärja hot och förebygga krig mot 

svenska intressen, där ingår europeisk som nordisk säkerhet. Regeringen menar att Sverige 

genom EU-medlemskapet tar sitt solidariska ansvar för en god säkerhetsutveckling, och till 

utvecklingen av EU:s kapacitet att arbeta för fred. Samverkan med Nato konstateras utgöra en 

bra möjlighet att utveckla Sveriges militära kapacitet för att ingå och utveckla internationella 

insatser. Den försämrade situationen gör att regeringen vill lägga extra resurser på den 

nationella nivån av Sveriges försvar (2014/15:109, s. 7-9).  

 

Regeringen vill arbeta för att vidmakthålla de bi- och multilaterala institutioner och 

förbindelser Sverige är en del av. För att göra det, konstateras att det görs bäst i samarbete 

med andra nationer, dock fastslås att det inte finns någon militär allians. Samtidigt, menar 

regeringen att militära konflikter i regionen runt Sverige inte enbart skulle influera ett land.  

Solidaritetsförklaringen kvarstår och förväntan om lika agerande från andra håll likaså. Det 

påpekas noggrant att solidaritetsförklaringen, nordiska samarbetet och nordiska 

solidaritetsförklaringen inte innehåller några ömsesidiga förpliktelser av militär karaktär. 

Deltagandet i det nordiska samarbetet är regeringen noggranna med att det ska ses som en 

utfyllnad av de samarbeten som pågår i Nato och EU. Vidare medför globaliseringen att 

konflikter och olika händelser kan få stor påverkan och effekter på många håll, bland annat 

Sverige. Därav utgör det incitament för fördjupade samarbeten, speciellt Rysslands aggressiva 

position, vilket gör att den säkerhetspolitiska betydelsen ökar (2014/15:109, s. 20-22).  

 

EU, FN, Nato och OSSE kännetecknar regeringen som viktiga institutioner för utvecklingen 

av säkerhets- och försvarspolitik. Sverige hänvisar till dessa som en del i hur svensk 

försvarspolitik ter sig och formar sin politiska hållning (2014/15:109, s. 33-40). Även 

Sveriges territoriella position utgör en viktig del av hur regeringen formulerar sin 
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försvarspolitiska inriktning. Ryssland aggressiva framflyttning av militära medel gör det extra 

relevant för Sverige att fortsätta utvecklas. Östersjöns strategiska läge är ytterst viktigt för 

Sverige och försvarspolitiken läger stor vikt vid det. Sveriges långvariga samarbeten i 

internationella sammanhang anses viktiga för att upprätthålla stabilitet i området 

(2014/15:109, s. 43-45). 

 

Utöver viljan att öka försvarets kapacitet anser regeringen att den allt sämre säkerhetspolitiska 

omgivningen agerar underlag att stärka de solidariska gemenskaper som Sverige är delaktiga 

i. En ökning av försvarsförmågan ska därför rikta sig åt förmågan att verka tillsammans med 

andra länder (2014/15:109, s. 50). Vidare presenteras att: 

 

Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett 

land. En motståndare torde endast kunna avdela en del av sina resurser för operationer 

mot Sverige. Det innebär även att Försvarsmakten bör ha en förmåga att, inom ramen 

för den solidariska säkerhetspolitiken, såväl kunna ge som ta emot militärt stöd. 

(2014/15:109, s. 56).  

 

Operationer av mer omfattande karaktär genomförs alltid i samverkan med andra nationer, 

Sveriges förmåga att agera tillsammans med andra i problematiska situationer är fundamental 

för försvaret av Sverige, närområdet och bortom. Kraven på ett anpassningsbart försvar är 

således mycket tydligt. Samtliga militära medel och stridskrafter ska vara kompatibla för 

samverkan med Nato, nordisk-baltiska och nordiska samarbetet. Regeringen poängterar 

samarbetet med Finland som extra viktigt. Vidare delar regeringen försvarsberedningens syn 

på att Sverige bör undersöka möjligheterna till att tillsammans med de baltiska och nordiska 

länderna etablera gemensamma resurser och förband. Försvarsberedningen menar att det 

skulle kunna leda till att Nordic Battlegroup formatet blir permanent, som då blir en stående 

flexibel styrka. Samtidigt hänvisar regeringen till att Nato och EU utökar och utvecklar sina 

militära kapaciteter, Sverige är tillsammans med de andra EU-medlemmarna aktiva i den 

utvecklingen. Regeringen poängterar dock att det yttersta samarbetet för Sverige bör kretsa 

kring grannländerna (2014/15:109, s. 56).  

 

I november 2017 framför regeringen en proposition om att Sverige ska delta i det permanenta 

strukturerade samarbetet inom EU. Det baseras på den gemensamma globala strategi som EU 

antagit, vilken erbjuder ett tydligt ramverk angående militär utveckling och kapacitet 
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(2017/18:44, s. 1). Regeringen är noga med att påpeka att ett deltagande från start är viktigt, 

Sverige kan då ha inflytande över hur samarbetet utformas och hur beslut fattas. Vidare 

konstateras PESCO vara av stor vikt internationellt och således är det en betydelsefull 

överenskommelse (2017/18:44, s. 4). 

 

Med anledning av de komplicerade och allvarliga utmaningarna säkerhetspolitiken i EU står 

inför, så anses PESCO vara en viktig del av hur de gemensamma institutionerna och 

samarbeten utvecklas och stärks. EU har utsatts för påfrestningar då Ryssland agerat allt mer 

aggressivt och då Storbritannien meddelat sitt utträde ur unionen. Regeringen konstaterar att 

EU behöver bli en starkare aktör som kan hantera de utmaningar som den säkerhetspolitiska 

situationen kräver (2017/18:44, s. 5). Deltagandet i PESCO innebär att Sverige måste uppfylla 

visa krav, 

 
Dessa handlar om att medlemsstaterna ska utveckla sina nationella bidrag och i 

förekommande fall delta i multinationella styrkor, och att delta i europeiska 

försvarsmaterielprogram samt verksamhet inom Europeiska försvarsbyrån. Därutöver 

ska en medlemsstat som vill delta i Pesco ha kapacitet, antingen nationellt eller som 

en del av multinationella styrkor, att delta i externa krishanteringsinsatser. 

(2017/18:44, s. 8).  

 

Det framförs i fortsättningen att de åtaganden som PESCO innebär är att anse som politiska 

mål och ska således uppfyllas. Samtliga medlemsstater som deltar åtar sig att arbeta för dessa 

kollektiva riktlinjer. Samtidigt som PESCO innebär många åtaganden, bland annat att bidra 

och utveckla EU:s stridsgrupper och kapacitet, så tas nationella aspekter i noga beaktning då 

samarbetet utformas (2017/18:44, s. 8-9). Regeringens skäl för ett svenskt deltagande i 

PESCO vilar på konstaterandet att EU är Sveriges mest betydelsefulla handlingsplan och 

utgångspunkt för utrikes- och säkerhetspolitiken. Samtidigt kvarstår synen på att ingen nation 

ensam påverkas av en konflikt, likaså kan ingen nation ensam bemöta de utmaningar som 

finns. Därför påpekar regeringen att det är viktigt för EU att såväl militära som civila 

kapaciteten ökar och anpassas efter omvärlden. Ett utvecklat och starkt GSFP stärker svenska 

intressen och även svensk säkerhet och försvar. Trots Sveriges beroende av EU och de 

gemensamma resurserna för säkerhet och stabilitet, så konstateras att den militära 

alliansfriheten består (2017/18:44, s. 10). 
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5. Är Sveriges försvarspolitik europeiserad? 
 

I det här kapitlet presenteras och diskuteras resultatet utifrån de angivna premisserna som 

uppsatsen vilar på. Därför görs en återkoppling till de indikatorer som tidigare nämnts, och 

som är avgörande för undersökningen.  

 

 Urholkas Sveriges förutsättningar att vara alliansfria på grund av EU-medlemskapet? För att 

besvara frågan, utifrån EU:s solidaritetsklausul och innebörden av PESCO, så kommer jag 

först undersöka om Sveriges försvarspolitik är europeiserad i och med det svenska EU-

medlemskapet, och i så fall till vilken grad. 

 

 Europeisering, ett fenomen som innehåller aspekter av processer som handlar om skapande, 

spridning och institutionalisering av formella och informella regler. Det handlar om 

tillvägagångssätt för policy och hur dessa regelverk framställs och begripliggörs genom de 

beslut och processer som fattas och pågår i den europeiska unionen. Vidare implementeras 

dessa lagar, normer och regler på den nationella nivån och blir således en del av dess politiska 

linje. 

 

 Goodness of fit: Absorbering, Anpassning eller Ersättning 

 

Det finns tydliga försvarspolitiska tendenser som visar på att Sverige sedan inträdet i EU 

uppfyller premisser som analysverktyget ”Goodness of fit” innebär. Men, i vilken mån kan 

det säga oss någonting? Nedan följer en överblick som sedan diskuteras utifrån 

analysschemats rubriker. 

Analysschema 

Goodness of fit Absorbering Anpassning Ersättning Europeisering 

Sveriges 

försvarspolitik 

Sverige går med i 

EU, får en ny 

politisk 

utgångspunkt och 

en möjlighet till 

mer inflytande på 

internationell 

nivå. 

Kännetecknar att 

försvar av 

gemensamma 

intressen 

utformas 

gemensamt.  

Den mest 

utmärkande faktorn. 

Anpassning av 

försvarspolicy och 

institutionell 

förändring i Sverige 

med fokus på EU.  

Anpassar sig efter 

solidaritetsklausulen, 

uttalar sig samtidigt 

om hur Sverige 

skulle agera. Antar 

även tillsammans 

med EU nya mål. En 

ny försvarspolitisk 

linje. Anpassar sig 

till PESCO. 

En långsiktig 

faktor som visat 

sig tydlig då 

Sverige till en 

början var 

ovilliga till EU, 

men genom 

medlemskapet 

antagit en 

europeisk 

identitet i sin 

försvarspolitik. 

Antar 

tillsammans med 

EU en global 

strategi och 

PESCO. 

Enligt Radaellis 

definition är 

Sveriges 

försvarspolitik i 

hög grad 

europeiserad. 

Politiska 

diskursen om 

Sveriges försvar 

tyder på ett 

tydligt beroende 

av EU och en 

vilja att delta. 

Graden av 

europeisering 

ökar med tid.  
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Militär alliansfrihet enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap: ”Det innebär bland 

annat att vi inte ingår avtal om ömsesidiga försvarsgarantier och att vi själva ansvarar för 

försvaret av Sverige” (MSB 2015) 

 

Urholkas Sveriges förutsättningar att vara alliansfria på grund av EU-medlemskapet?  

Såsom den militära alliansfriheten i inledningen förklarats, utifrån MSB. Så finns 

problematiska aspekter som måste behandlas. Sverige har flertalet gånger i sin försvarspolitik 

utifrån propositionerna förklarat att ömsesidighet och solidaritet är en grundläggande del av 

EU och hur samarbeten fungerar. Sverige har i solidarisk andra gjort ett uttalande om att inte 

hålla sig passivt, och förväntar sig att andra agerar för Sverige. Ett uttalande som kan tolkas 

som att lämna en garanti. Den militära alliansfriheten innebär att vi själva ska försvara 

Sverige. Samtidigt går vi med i ett permanent strukturerat försvarssamarbete, och presenterar 

att Sverige ska medverka till att försvara Sverige.  

 

Till att börja med kan det konstateras i enlighet med Brommesson, att ett inträde i EU från 

första början innebär att politiken behövde anpassas och formas utefter EU. Sveriges neutrala 

position utgjorde således inget hinder för ett medlemskap, det ska också tas i beaktning att 

GUSP befann sig i ett tidigt stadie, där en gemensam säkerhets- och försvarspolitik sågs som 

någonting under långsiktig konstruktion, lika så ett eventuellt gemensamt försvar. Det som för 

svensk del var största skillnaden var att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik genom EU 

kunde få större inflytande på det internationella planet. 

 

Absorbering 

Genom att presentera EU som en möjlighet för att få mer inflytande, och använda EU som ett 

instrument, går det att betrakta som en absorbering enligt ”Goodness of fit”. Sverige 

kännetecknar gemenskapen som en grundläggande aspekt av EU-samarbetet. Förändringen 

handlar om att betrakta EU som en möjlighet, försvarspolitiken kan inte tolkas som Sveriges 

huvudfokus vid inträdet, skillnaden ter sig således relativt liten. 

 

Det är intressant hur försvarspropositionen 1995/96:12 beskriver försvaret av Sverige som 

någonting som bör utformas för att kunna medverka till att upprätthålla Sveriges identitet. Det 

skall anpassas för internationella sammanhang. Dessa politiska ståndpunkter är intressanta 

och indikatorer på en absorbering av EU:s vilja att i framtiden ha ett djupare samarbete kring 

säkerhet och försvar. En svag europeiseringsprocess. Särskilt då hänvisningen från svenskt 
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håll är så pass bred och neutral. Sverige kännetecknar EU, VEU, Nato, OSSE och FN som 

goda samarbeten, men specifikt till FN vid internationella operationer. Det kan dock 

konstateras att Sverige vid tiden vill ta del av och ska utveckla sitt försvar för samarbeten, 

men samtidigt är militärt alliansfria. Kännetecknandet av dessa organisationer pekar på att 

Sverige i framtiden är villiga att anpassa sig. 

 

Vid tiden kring år 2000 sker omfattande ekonomiska nedskärningar och försvaret ska bli 

modernare och kunna anpassas. Amsterdamfördraget utvidgar GUSP och förebygger en 

gemensam försvarspolitisk linje. Sverige ratificerar fördraget, men avser inte att lämna några 

som helst garantier, och förväntar sig inga tillbaka. Inte heller avser Sverige att motarbeta den 

långsiktiga utvecklingen av ett gemensamt försvar. Sverige tycks vara långt ifrån EU:s 

långsiktiga målsättning och skulle enligt premisserna i ”Goodness of fit” behöva anpassa sig i 

synnerligen hög grad. Emellertid så påpekar Sverige samtidigt att EU-samarbetet är 

fundamentalt för säkerheten i Europa. Sverige är starkt beroende av omvärlden och således 

europeiska samarbetet. I försvarspropositionen 98/99:74 benämns EU i en allt högre grad än 

från tidigare försvarspropositioner. Vilket tyder på att europeisering präglar den politiska 

utvecklingen. 

 

Anpassning 

Som tidigare forskning påpekat, sker integrationen inte enbart åt ett håll. Sverige var en 

bidragande faktor till Petersbergsuppdragen, vilket kan indikera på att man för tiden stod nära 

EU. Vilket i sin tur kan indikera på en process av europeisering redan skett. För 

anpassningskriteriet finns ett flertal identifierbara moment av Sveriges försvarspolitik som 

tyder på europeisering. Bland annat är försvarspolitiska linjen distinkt, omorganiseringen 

tyder på en anpassning, speciellt utifrån viljan att kunna verka tillsammans med andra. GUSP 

bekräftas av Sverige som en utgångspunkt för säkerhet, vilket tydligt antyder en syn på EU 

som utgångspunkt. Dessa kriterier är enligt ”Goodness of fit” i en jämförelse mellan 1995 och 

2000-talet tydliga processer med anpassning av policy. Propositionerna skiljer sig mycket i 

den mån Sverige hänvisar till EU. Försvarspolitiken har hittills gått från att vara självständigt 

utformad till att omfattas av helt nya utgångspunkter, europeiska utgångspunkter.  

 

Försvarspropositionen från tiden då Lissabonfördraget skulle implementeras visar på en ännu 

tydligare linje. Sveriges militära alliansfrihet nämns inte alls i propositionen 2008/09:140. 

Sverige har trots allt inte glömt den. Det påpekas noggrant i propositionen om 
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Lissabonfördraget att de nya bestämmelserna är upp till varje land att tolka. Vid samma tid 

kännetecknas emellertid de nya målen för GUSP och GSFP, vilka även bekräftas av Sverige 

som nya uppgifter. Att utveckla kapaciteten benämns frekvent med anknytning till en 

anpassning av försvaret att ingå i samarbeten. Detta, tillsammans med synen på att Sverige 

enskilt och tillsammans med andra ska medverka till att försvara sig tyder på en EU-baserad 

syn på säkerhet och försvar. Anpassningskriteriet kan konstateras, speciellt då solidariska 

hänvisningar till EU som en politisk allians innehållande svenska intressen utgör grunden för 

försvarspolitikens utformning. 

 

Fortsättningsvis är det intressant hur propositionen från 1995/96 tydligt framförde att Sveriges 

försvar aldrig fick utvecklas till ett insatsförsvar med yrkessoldater. Med hänvisning till att 

försvaret ska utvecklas till ett flexibelt och modernt försvar, så framförs det i propositionen 

2008/09:140 att försvaret ska bli ett insatsförsvar. Detta är en utveckling som kan indikera på 

en anpassning utifrån ”Goodness of fit”. Trots det finns ingen specifik hänvisning till någon 

organisation eller samarbete, vilket gör utvecklingen något diffus att konstatera som 

europeisering. Med det i åtanke så framförs ett flertal incitament till ett anpassningsbart 

försvar. Bland annat hur Sverige kan lida stora konsekvenser om någonting händer svenska 

intressen, vilka således innebär att Sverige är villiga att tillgodose att dessa fungerar. Sveriges 

försvarspolitiska utformning och funktion ska vara kompatibelt för samarbeten inom både EU 

och FN. Dessa ståndpunkter faller inom förändringskriteriet anpassning. Sveriges 

atmosfäriska omgivning är också dess intressen.  

 

Vidare antar Sverige solidaritetsklausulen, - och kommer inte hålla sig passivt. EU är ett 

gemensamt projekt och Sverige tar sitt ansvar. Detta uttalande går att förknippa med 

europeisering i hög grad. Sverige anpassar sig efter klausulen när den tas som utgångspunkt 

för hur Sverige agerar. Ett tydligt ställningstagande, klausulen innehåller dock inga specifika 

bestämmelser om vad det handlar om och således finns inga krav. Det svenska uttalandet kan 

betraktas som ett steg som visar på viljan att utveckla EU:s säkerhets- och försvarspolitik. 

Fortsättningsvis går det att betrakta solidaritetsklausulen som högst relevant och ett 

frågetecken till den militära alliansfriheten. Om någon drabbas, och Sverige agerar, både 

civilt som militärt enligt klausulen, så agerar Sverige för någon och således tar ställning, 

vilket skulle placera oss på någon av sidorna i konflikten. Det kanske snarare är fråga om en 

försvarsallians än en militär sådan, men hur som helst kan Sveriges strategi med 
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alliansfriheten anses som lyckad då det påpekas noga av både Sverige och Lissabonfördraget. 

Sverige framför tydligt sin egna linje. 

 

Det förmodligen mest tydliga argumentet att identifiera enligt anpassning utifrån ”Goodness 

of fit” är hur Sverige från start går med i PESCO. Anpassningen kan till största del 

identifieras över tid. Först beskrivs säkerhetspolitiska situationen som oerhört komplicerad. 

Samtidigt konstateras att EU behöver utvecklas för att kunna hantera problemen. Sverige 

besitter en identitet med europeiska egenskaper, kraven som PESCO innehåller utgör explicita 

riktlinjer för Sveriges deltagande och för att delta, måste de uppfyllas. Genom att samverka 

och forma försvarsmässiga mekanismer utifrån ett permanent strukturerat samarbete är en 

distinkt förändring, och därmed anpassning. Att regeringen bakom propositionen om PESCO 

samtidigt påstår att EU är Sveriges mest betydelsefulla aspekt för utrikes- och säkerhetspolitik 

förtydligar att Sveriges försvarspolitik är anpassad enligt europeiska mål. Det ska dock 

påpekas att trots en bevisligen stark anpassning och ersättning över tid, så finns det alltid 

stadgat i det finstilta att hänsyn och respekt ska visas mot militärt alliansfria och neutrala 

stater. Den grundläggande utformningen kvarstår, men anpassningen är tydlig. 

 

Ersättning 

Kriteriet för ersättning, där de grundläggande egenskaperna och strukturerna ändras helt är en 

invecklad process att identifiera. Vad som går att identifiera är hur Sverige fått implementera 

nya förhållningssätt. EU-samarbetet kräver en viss institutionell utformning, Sverige har fått 

acceptera det genom sitt inträde. För försvarspolitiska utgångspunkter syns 

ersättningspremissen genom förändring över tid. Sverige har gått från en något motvillig part, 

till en i allra högsta grad solidarisk medlem. Sveriges röda tråd uttrycks genom att graden av 

europeisering ökar över tid. Försvarets kapacitet har genom ett flertal anpassningsförsök över 

tid ersatt sin struktur. Det är nu utformat för att tillsammans med andra ibland annat EU, Nato 

och FN försvara sina intressen. Den försvarspolitiska hållningen är tydligt europeiserad. 

Vilket ställer en intressant fråga till alliansfriheten; Om militärt som civilt stöd ges eller tas 

emot enligt överenskommelser, hur kan då Sverige vara neutralt? Som tidigare påpekat, så 

fullständiggör medlemskapet i PESCO hur Sverige ersatt sin försvarspolitik, speciellt i en 

jämförelse mellan åren 1995 och 2018. Trots dessa förändringar, så kvarstår den militära 

alliansfriheten. 
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Europeisering 

Att graden av europeisering ökat över tid är förmodligen är en naturlig konsekvens av EU-

samarbetet. Omvärlden ser annorlunda ut och kraven har därför förändrats. Vid EU-inträdet 

karakteriseras svensk försvarspolitik av små absorberingar och en liten europeiseringsprocess. 

Detta ökar emellertid över åren. Sverige genomgår förändringar som ”Goodness of fit” 

identifierar som anpassningar, speciellt vid tiden kring Lissabonfördraget då en allt mer EU-

fokuserad försvarspolitisk linje antas. Dessa anpassningar, gör att de över tiden uppsatsen 

sträcker sig, går att identifiera en ersättning och således en hög grad av europeisering.  

 

Försvarspropositionerna har gått från att påpeka EU som utrikespolitisk aktör till att omfatta 

EU som en fundamental säkerhets- och försvarspolitisk aktör. EU tar krafttag, och Sverige 

vill vara delaktiga. EU:s linje har från Maastricht till PESCO varit klar, målet är ett 

gemensamt försvar och försvarspolitik. Sveriges linje är inte lika klar, ett medlemskap anses 

vara oerhört viktigt, fast på egna villkor. Med det i beaktning, har faktiskt samtliga av 

bestämmelserna i fördragen tagit hänsyn till alliansfria stater, vilket även regeringarna 

påpekat vara en av Sveriges tydliga utgångspunkter i förhandlingarna. Möjligtvis kanske 

Reuben Wongs resonemang om konvergens stämmer. Hur som helst, finns tydliga 

brytpunkter i försvarspolitikens inriktning, bland annat så agerar Sverige efter EU, och därav 

kan betraktas vara präglad av en europeiseringsprocess i allra högsta grad. Specifikt under 

premisserna absorbering och anpassning som ”Goodness of fit” har som kriterier. Det 

sistnämnda kriteriet där policy, processer och institutioner ersätts, kan konstateras vara 

identifierbart som en långsiktig följd av medlemskapet. 

 

5.1 Slutsatser 
 

Sveriges militära alliansfrihet kan konstateras vara svårhanterlig. Försvarspolitiken har blivit 

ett allt mer gemensamt politikområde. Teorin om europeisering har ett flertal gånger visat sig 

relevant för att identifiera och undersöka vilken påverkan EU har på nationell nivå. Sveriges 

försvarspolitik har en europeisk identitet, det påståendet görs med hänvisning till hur 

identifikationsprocessen och definitionen av europeisering varit tydlig. Sverige har i hög grad 

anpassat sin utrikespolitiska hållning och därmed även försvarspolitiska hållning. Med det 

sagt måste frågan ställas; kan en europeiserad försvarspolitik indikera på att Sveriges 

förutsättningar att vara alliansfria urholkas? ”Goodness of fit” som design och struktur har 

visat på att avståndet mellan Sverige och EU blir allt mindre. Därför kan frågan besvaras med 
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ett ja, Sveriges förutsättningar att vara alliansfria urholkas ju mer invecklat samarbetet blir. 

Genom att gemensamt i EU anta en utrikespolitisk strategi, solidaritetsklausul och 

implementera PESCO så visar undersökningen att Sveriges försvarspolitik onekligen stött på 

en paradox. Enligt politikernas meningsformuleringar är Sverige alliansfritt. Men samtidigt 

ter sig Sverige villigt att tillsammans med andra försvara svenska och europeiska intressen. 

Sveriges delaktighet från start i PESCO medför att alliansfriheten är någonting som bör 

diskuteras. Det finns fog att påstå att Sverige är på väg att gå ifrån sin neutrala position. 

 

Utifrån studiens utgångspunkt och syfte, så har undersökningen visat att EU-medlemskapet 

förr eller senare får konsekvenser för Sveriges neutralitet. Europeisering har som teoretiskt 

ramverk visat att det finns en allt mer EU-baserad försvarspolitik. Den militära alliansfriheten 

bör definieras och tydliggöras, särskilt med tanke på PESCO och den utmanande 

världsutvecklingen. Själva EU-samarbetet skulle i bred bemärkelse kunna betraktas som en 

allians, men inte en militär sådan förens EU i en allvarlig situation tvingas agera. Sverige kan 

konstateras vara framgångsrika i att delta i EU på sina egna villkor. Sen kan frågan ställas, 

eftersom undersökningen behandlar alliansfriheten; Om utvecklingen fortsätter i samma 

riktning, hur länge till kan Sverige då betrakta sig som alliansfritt? Det finns problematiska 

faktorer med alliansfriheten som Sverige i framtiden kommer behöva ta itu med. Å andra 

sidan kan Sveriges uttalade alliansfrihet också vara en strategi som tjänar oss väl, svenska 

villkor och strategier kan i den bemärkelsen anses vara framgångsrika. 

 

5.2 Avslutande reflektioner 

 

Den problematiska säkerhetspolitiska utvecklingen medför att gemensamma resurser krävs 

för att försvara Sverige och dess intressen. Storbritanniens uttåg ur EU har förmodligen stor 

påverkan på hur svensk försvarspolitik utvecklar sig, det nämns förvånansvärt lite. För EU 

som aktör försvinner en försvarsgigant med en permanent position i säkerhetsrådet. Att 

betrakta ett ökat fokus på säkerhet och försvar känns som en rimlig konsekvens av Brexit, 

men vad det får för påverkan på Sveriges försvarspolitik och alliansfrihet lämnas osagt. För 

framtida forskning utgör det dock en vetenskapligt relevant frågeställning. Hur påverkas EU:s 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitik av Brexit? Men på basis av föreliggande 

undersökning bör kanske forskningen snarare rikta sig mot hur Sverige har kunnat vara så 

framgångsrikt i att framföra sin politiska hållning i EU.  
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Det säkerhetspolitiska läget i världen gör det vetenskapligt relevant att undersöka 

försvarspolitiska fenomen, speciellt då det traditionellt varit ett politikområde som hållits 

utanför EU-samarbetet. En intressant och viktig faktor att ha i åtanke är Börzel och Risses 

resonemang om avståndet till EU. Undersökningen visar att Sverige till en början var ganska 

långt ifrån EU, men kommit att utvecklas i symbios. Detta bekräftar att identifikationen av 

antagandet i ”Goodness of fit” som den oberoende variabeln för studien som rimlig. Det kan 

även diskuteras om enbart propositioner utgör ett representativt underlag för studien. Jag vill 

påstå att de i allra högsta grad speglar den politik som drivs. Men samtidigt, kräver ämnets 

relevans och vetenskapliga position att fler perspektiv och utgångspunkter ställer frågor för 

vidare förståelse och kunskap om Sveriges försvarspolitiska hållning och militära 

alliansfrihet. Därför kan inte detta resultat generaliseras. Det förminskar dock inte 

undersökningens relevans, men av respekt för vetenskapen bör resultatet bekräftas och prövas 

mot andra teorier. Således får detta ses som ett bidrag till debatten och kunskapen kring 

Sveriges försvarspolitik och hur EU-samarbetet påverkar alliansfriheten. 

 

Europeisering som teoretisk utgångspunkt har varit ett intressant perspektiv att undersöka 

Sveriges militära alliansfrihet. Dess premisser och design genom ”Goodness of fit” är sedan 

tidigare känt att identifiera relativt många fall av europeisering. Att Sveriges möjligheter att 

vara fortsatt alliansfritt urholkas mer och mer ju längre EU-samarbetet pågår möjliggör en 

intressant problemställning. Var går gränsen för alliansfriheten? För vidare undersökningar 

bör mer konkreta händelser tas i beaktning, men samtidigt har Sverige en position i världen 

där försvarsmässiga händelser av stor dignitet är relativt få. Implementeringen av PESCO har 

medfört att den svenska alliansfriheten bör diskuteras. För om Sverige tvingas agera för EU, 

då kan alliansfriheten som den framförts av MSB, inte anses vara gällande.  

 

Avslutningsvis beträffande studiens utgångspunkter så är inte en europeiserad försvarspolitik 

ett helt oväntat resultat. Därför är forskningens roll i samhället viktig. Andra perspektiv och 

utgångspunkter kan medföra bättre förståelse och kunskap kring området. Även normativa 

aspekter är intressanta, vilken verklighet utgår tolkningen från? Följaktligen avslutas därför 

uppsatsen med att poängtera att utifrån den valda metoden, definitionen, teoretiska ramverk, 

urval av material och utgångpunkt, så har EU-medlemskapet urholkat Sveriges förutsättningar 

att vara neutrala. Och om en europeiserad försvarspolitik kan indikera på att Sverige i 

framtiden lär ingå i någon form av militär allians, så är steget att gå inte särskilt långt. 
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