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Abstract 

The ambition of this study is to examine the discussion surrounding the Swedish 
participation in the European security- and defence policy. By forming feasible 
areas of arguments the goal is to gain further comprehension in the case of 
Sweden. These arguments are formed in close relation to the empirical sources; 
With less public funding there are economic aspects of cooperation, this could 
also be related to Swedish the industry of defence systems; A high level of 
participation in the UN is a tradition in Swedish foreign policy, the European 
battle groups are the perfect tool to further strengthen the UN ability in conflict 
management and peace keeping missions; Outside the EMU Sweden could face 
the political margin, to retain influence a high level of activity ought to occur in 
the integration process; Finally, the future position of United States and NATO is 
not clear, Europe needs an capacity apart the US to contribute to lasting peace and 
stability. The arguments are close related to each other, but the main argument is 
to through ESDP create a tool that will strengthen UN, there is also a wide range 
of economic arguments related to the industry. 
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1 Inledning 

Vid EU:s försvarsministermöte i november 2004 presenterar Sveriges utrikes-
minister Leni Björklund tillsammans med sin finländska kollega, Seppo 
Kääriäinen, en nordisk EU-styrka som tillsammans med Norge kommer att ställas 
till Unionens förfogande senast våren 2008 (DN 23/11 2004). Den nordiska 
enheten, bestående av sammanlagt 1500 soldater varav Sveriges andel utgör 1100 
man, är en av totalt 13 stridsgrupper som med 5-10 dagars varsel skall kunna 
rycka ut till konflikter världen över. Detta åtagande återspeglas i Sverige 
engagemang med att utveckla och stärka den Europeiska Unionens konflikt- och 
krishanteringsförmåga inom ramen för en gemensam europeisk försvars- och 
säkerhetspolitiken (ESFP). Vad motiverar ett aktivt  Sverige inom ESFP? 

Sveriges militärstrategiska läge har de senaste tio åren varit föremål för 
omvälvande förändringar med bl a östblockets sammanbrott, Natos östutvidgning 
och senast en expansion av antalet medlemsstater inom EU (Hagman 2002). 
Samtidigt pågår idag en genomgående omstrukturering inom det Svenska 
försvaret bl a som ett resultat av den nya säkerhetspolitiska omgivningen och 
utvecklingen inom ESFP. Michel Moore, som arbetar med framtidsfrågor i 
Högkvarteret, låter förstå att ”[d]en förändring som nu pågår är den största i 
försvarsmaktens historia, på 500 år” (DN 18/4 2005). Men trots dessa stora 
förändringar i både Europa och Sverige råder föga intresse från varken massmedia 
eller oppositionen att reflektera eller motsätta sig denna försvarspolitiska 
förskjutning (Strömvik 2004). Pågår det en förändring i kulisserna? 

Med en tradition av alliansfrihet kan militärt samarbete betraktas med viss 
problematik. I Sverige anses även uppfattningen om alliansfrihet ha en djup 
folklig förankring och trenden är att fler numera tar avstånd från NATO (DN 23/5 
2005). ”Här finns således ett dilemma, å ena sidan behovet av att fortsätta 
förbättra utvecklingen av den europeiska krishanteringsförmågan, å andra sidan 
behovet av att demokratiskt förankra besluten” (Björklund 24/5 2204). På vilka 
grunder ser då Sverige ESFP som ett attraktivt samarbetsområde? 

 
 

1.1 Syfte och Frågeställning  

Från motståndare, och betraktat samarbetet som ett hinder för Svensk utrikes-
politik, till ett av de drivande länderna. Så sammanfattas Sveriges förhållande till 
utvecklingen av en europeiska säkerhets- och försvarspolitik.  

Både teoretiskt och empiriskt är detta område synnerligen intressant att 
studera. Teoretiskt med anledning av att försvarspolitiska helomsvängningar är 
sällsynta och att modellerna för att förklara dessa är varierande. Området för 
ESFP är även relativt outforskat och det finns ett förhållandevis begränsat 
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forskningsmaterial.  Något som i högsta grad gäller Sveriges relation till en 
europeisk försvarspolitisk integration, ett samarbetsområde som inom EU ska 
anses som jämförelsevis nyvunnet eller rentutav pånyttfött. Det är dessa nya 
ambitioner tillsammans med aktivt svenskt engagemang som fångar det empiriska 
intresset. Utvecklingen måste även beskrivas som relativt snabb och innebär stora 
förändringar på den säkerhetspolitiska strukturen över en kort tid. 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur 
huvuddragen kring resonemanget för ett svenskt deltagande i den europeiska 
säkerhets- och försvarspolitiken gestaltar sig. Detta kommer att ske genom att 
söka nysta upp argumentationen och länka argumentationslinjer till olika principer 
med möjliga motiveringar. Den här uppsatsen drivs på så sätt av målsättningen 
om att åstadkomma en förståelse1 kring ett svenskt deltagande och engagemang 
inom ramen för ESFP. Huvudproblemet kan formuleras enligt följande: 

 
Hur lyder argumentationen i anknytning till ett aktivt svenskt deltagande i 
den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken? 

 
För att på ett förtjänstfullt sätt belysa denna övergripande frågeställaning har 

en rad frågor först använts utifrån vilka arbetet sedan tagit sin form. Frågorna har 
behandlats löpande och i vissa fall även avfärdats när de saknat relevans i det 
empiriska materialet. Huvudsakligen har de utgjort en viktig komponent vid 
utformningen av grupperingar kring principer som utvecklas under nästa kapitel.  

 
 

1.2 Om Ambitionerna 

Det finns forskare som menar att studenter i allt för liten utsträckning ägnar 
uppmärksamhet åt fall där stater gör radikala utrikespolitiska omorienteringar (jfr 
Gustavsson 1998 s.197-8). Denna studie kommer emellertid att ske med 
utgångspunkt i en intressant svensk förskjutning i frågan rörande förhållandet till 
en gemensam europeisk försvarspolitik.  

Målsättningen att nysta upp argumentationen kring svenskt deltagande och 
engagemang inom ramen för ESFP kan ge någon kännedom kring hur en nationell 
försvarspolitisk omsvängning motiveras i fallet Sverige. Ambitionen är alltså inte 
att svara på varför. Dels måste det ses som självklart att Sverige väljer den 
försvars- och säkerhetspolitiska linje som tjänar landets syften bäst, och dels 
framarbetas de strategier och analyser vilka ligger till grund för valet av handl-
ingsalternativ utanför offentlighetens ljus. Ofta sker forskning kring utrikes- och 
säkerhetspolitiska strategier i ett återblickande perspektiv när handlingsmönstret 
är mer lättillgängligt och inte lika dolt (Se t ex Nyman 1999, om motiven bakom 
Sveriges deltagande i FN:s insatser i Kongo under 60-talet). Detta säger emellertid 
inte att det är ointressant att studera ett pågående händelseförlopp – vilket denna 
studie huvudsakligen kommer att göra – där värdet finns i att definiera och 
kategorisera när entydiga svar kan vara svåra att påvisa. 

                                                 
1 En utförligare motivering kring valet om att skapa en förståelse återkommer under avsnitt 2.1. 
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Arbetet sker huvudsakligen i två steg. Metodologiskt och teoretiskt skapas i 
nästa kapitel ett för problemställningen användbart koncept att studera 
argumentationen kring försvarspolitikens inriktning Alltså att konkretisera den 
allmänna problemställningen till mer preciserade antaganden som riktas till 
textmaterialet (Esaiasson et al. 2003 s.238 samt Internet 5). Därefter följer ett 
avsnitt som ger en inblick i ESFP:s utveckling och Sveriges relation till denna. I 
kapitel 4 och 5, uppsatsens empiriska genomgång, åsyftas en överblick kring hur 
antagandena finner relevans i argumentationen som omhöljer det svenska 
engagemanget. Genom den empiriska analysen kommer det inte att presentera en 
slutgiltig förklaring till varför den svenska omsvängningen skett. Ambitionen är 
mer blygsam och det är målsättningen om förståelse som präglar arbetets 
utformning. Slutligen görs i det sista kapitlet utvärdering och konklusion kring de 
olika argumentationslinjerna, där återfinns även förslag på framtida forskning. 

 
 

1.3 Om Metoden 

Ur ett europeiskt perspektiv kring en gemensam försvarspolitik är det fallet 
Sverige som behandlas. Men att rubricera metoden enbart som en fallstudie är 
föga givande då denna inte avser något speciellt tillvägagångssätt utan snarare kan 
innefatta flertalet. Uppsatsen tillhör den icke-experimentella inriktningen av 
metoder, kontrollen över situationen måste definieras som obefintlig och 
ändamålet är att förstå och beskriva snarare än att ur kausalitet försöka förklara ett 
politiskt fenomen (återkommer under nästa kapitel) (Merriam 1994 s.20-4). 

Inom den empiriska forskningen kan man använda sig av komparativt, 
kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt (Lundqvist 1993 s.101), men låt oss 
kalla denna uppsats för en kvalitativ fallstudie. Kvalitativ i egenskap av den 
approach som Esaiasson et al. (2003 s.233-4) beskriver vid kvalitativ textanalys. 
Det handlar om att lyfta fram det väsäntliga innehållet genom noggrant sampel 
och läsning av utvalda texter, där ”vissa passager i texten anses vara viktigare än 
andra”.  Metoden är vanlig och i praktiken används den av alla forskare inom 
samhällsvetenskapen som hänvisar, utvecklar eller kritiserar tidigare forskning. 
Winnerstigs (2000 s.215) skildrar detta som ”ett systematiskt, riktat sökande i 
utvalda dokument efter när eller frånvaro av en begränsad mängd förmodat bety-
delsefull information”. Fokus upprätthålls på det specifika fallet med 
målsättningen att nå djupare i den empiriska undersökningen och finna rikligare 
information (Gerring 2004 s.342 samt Jensen 1995 s.39). Merriam menar att: 

 
”Forskaren [utgör] själv det främsta instrumentet när det gäller insamling och analys av 
information [… och] är utelämnad år sin egen förmåga och fingertoppkänsla under större 
delen av forskningsarbetet.” (1994 s.47). 
 
Den kvalitativa fallstudiens styrkor är dess täta beskrivning, följsamhet, 

empiriska förankring och flexibla design i strävan efter att beskriva och förstå ett 
politiskt fenomen (Lundquist 1993 s.104 jfr Holme- Solvang 1986 samt Merriam 
1994 s.26). Men det saknas enighet om vad en fallstudie egentligen går ut på eller 
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konkret tillvägagångssätt, alltså en mångfacetterad bild av både inriktning och 
redskap (Merriam 1994 s.20). Förekomsten av renodlade fallstudier är föga 
förekommande, det rör sig oftast om samma fall vid två tidpunkter eller olika fall 
vid samma tidpunkt. Detta påvisar approachens svaghet som teoriprövande 
funktion då bristen av jämförelsepunkter resulterar i en begränsning vid värdering 
av slutsatserna (Esaiasson et al. 2003 s.119-20). Nackdelen med en kvalitativ 
fallstudie är alltså att generaliserbarheten är låg (Jensen 1995 s.45-6). Det finns 
även en risk att överförenkla och överförklara situationer som kan leda till att 
läsaren drar felaktiga slutsatser i samband med att studien inte är en redogörelse 
för helheten, utan i själva verket utgör den liten del. En lång och detaljerad 
redogörelse även kan hindra läsaren från dess egentliga substans, balansen är upp 
till författaren att utforma i avsaknad generella regler (jfr Merriam 1994 s.46-8). 

 
 

1.4 Om Materialet 

Eftersom uppsatsen utformas ur en empirisk problematik är vetskapen om vilket 
material som kommer att ligga till grund en förutsättning för god reliabilitet och 
inre validitet. Ett brett urval av offentliga dokument kommer att användas vilka 
kan antas ha relevant koppling till en svensk-europeisk försvarspolitik med start-
punkt i det svenska EU-inträdet 1995. 

Inledningsvis fanns en strävan om att använda nyhetsbevakning och debatt-
artiklar ur Sveriges största morgon- och kvällstidningar som huvudsaklig källa. 
Men detta skulle mycket snabbt visa sig vara omöjligt att uppnå. Rapporteringen 
var påfallande bristfällig. På debattsidorna var engagemanget begränsat till en 
handfull entusiaster med Carl Bildt som mest frekventa debattör, vilket bidrog till 
en uppenbar slagsida. Fenomenet med medias ointresse för Sveriges relation till 
den försvarspolitiska utvecklingen inom EU, stärker ytterligare motivet att låta 
offentliga dokument utgöra huvudsaklig empirisk källa. 

Huvudsakligen används offentliga tryck, Försvarsberedningen fyller här en 
central funktion. Där finns samtliga riksdagspartier representerade och avvikande 
politiska uppfattningar tydligt redovisade. Beredningen grundades 1992 och fick 
uppgiften att svara för samråd mellan företrädare för regering och riksdags-
partierna rörande långsiktiga försvarsbeslut, samt utgöra ett forum för viktiga 
utrikes- och försvarspolitiska frågor. ”Försvarsberedningens ställningstaganden 
och förslag har haft stor inverkan på utformningen av svensk säkerhets- och 
försvarspolitik. I princip har regeringens propositioner överensstämt med vad 
beredningen redovisat i sina rapporter” (Internet 1). Övrigt material, som tal, 
debattartiklar och rapporter, är valt med dess relevans för den försvars- och 
säkerhetspolitiksapolitiska debatten. 

Nackdelen med ett brett empiriskt urval är att det kan bli svårt att täcka in 
ett område på djupet på ett tillföreställande sätt. Risken finns att missa delar eller 
uttalanden inom något av de tre områdena, kanske främst gällande den massme-
diala biten där en genomgång riskerar att bli otillräcklig. Bredden kan ge upphov 
till ytlighet. Den största fördelen är däremot att urvalet sker över ett brett 
spektrum, alltså det motsatta förhållandet. 
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2 Att studera Sverige och svensk 
säkerhets- och försvarspolitik 

2.1 Att finna fokus 

Kenneth Waltz identifierade ursprungligen tre olika källor (dimensioner) där för-
klaringar till internationella fenomen kunde sökas. En kategorisering som snabbt 
blev vedertagen men då under benämningen analysnivåer (Tonra 2001 s.5-6 jfr 
Waltz & Singer, se även bl a Gustavsson 1998; Bronstone 2000, Lansford 2000). 
De olika analysnivåerna utgörs av system-, subsystem- och statsnivån och kan 
alla, enskilt eller gemensamt, vara föremål för såväl målet som förklaring. Det 
handlar alltså här om att finna vad som är fokus för analysen och samtidigt ur 
vilket perspektiv detta kommer att studeras. 

Det finns två olika historier att berätta om ett och samma politiska fenomen, 
den ena som utforskar inifrån och den andra som utforskar utifrån (se t ex 
Gustavsson 1998; Tonra 2001; Goldmann 1997). Denna inledningsvis viktiga 
dualism kan illustreras med att studera en tavla med dels en röntgenbild och dels 
en fotografisk bild, de föreställer båda samma objekt men ger var och en olika 
information om hur tavlan ser ut. Fenomenet kan härledas ur olika epistemo-
logiska utgångspunkter i sökandet efter kunskap (Tonra 2001 s.6-7). Goldmann et 
al. förklarar (1997 s.75-6) att studier som genomförs utifrån söker förklara 
sociala fenomen genom att utforska orsak och verkan. I motsats blir därmed att 
utforska från insidan att söka förstå sociala och politiska fenomen. Syftet är att 
”träna in i aktörens tankevilja i sådan utsträckning att agerandet ter sig 
förståeligt”. Här studeras intentioner, meningen eller rättfärdiganden, t ex om hur 
ett svenskt samarbete inom ESFP motiveras. Sagt med Machiavellis något 
dogmatiska ord: 

 
”Människor i allmänhet dömer mer efter skenet än efter den påtagliga verkligheten därför 
att alla kan se men få förstå” (Machiavelli 1962 s.98) 
 
Det finns ytterligare ett ställningstagande som måste göras, denna gång 

mellan aktör och struktur och hur samspelet däremellan gestaltas2. Det kan disku-
teras huruvida aktör-struktur diskussionen är relevant eftersom den har svårt att 
leda till enighet, men för att ge en tydlig till utgångspunkt görs ett ställnings-
tagande. Det enklaste sättet att fatta detta beslut på är att återgå till uppsatsens 
centrala fråga: ”Hur lyder argumentationen i anknytning till ett aktivt svenskt 

                                                 
2 För en utförlig och mer genomgående diskussion kring agent struktur problematiken inom 
statsvetenskaplig metod se bl a David Marsh och Gerry Stoker, Theory and Methods in Political 
Science, Kap. 13, s. 271-291. 
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deltagande i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken?” Här återkommer 
den epistemologiska tudelningen. Men att studera från ”utsidan”, vilken ignorerar 
aktörens intentioner och motiv, blir föga givande i en studie där vi söker tydlig-
göra möjliga motiveringar, eller som Tonra uttrycker det (2001 s.7) ”[w]e cannot 
study an actor’s choise when there is no choice to be made”. 

Det förefaller därmed naturligt att låta fokus ligga hos aktören, dock 
avfärdas inte strukturer som viktiga fenomen. Eftersom den empiriska analysen 
dels rör sig över en förhållandevis kort tidsperiod och dels söker stöd för olika 
motiveringar hos aktören, kommer den strukturella inverkan snarare att behandlas 
som konstant. Detta när ingen ambition finns om att undersöka hur dessa 
interagerar (jfr Kite 1996 s.18). Det är alltså Sverige (statsnivån) som är den 
idébärande aktören (jfr Esaiassons 2003 et al. s.242-3). 

 
 

2.2 Att precisera ett angreppssätt 

Genom att konkretisera den allmänna frågeställningen i ett antal preciserade 
antaganden som ställs mot textmaterialet, skapas byggstenar som utgör själva 
undersökningens analysredskap. Här finns två olika tillvägagångssätt, vilka 
handlar om hur vi ska förhålla oss till möjliga svar. Det vanligaste är att arbetet 
sker med ett öppet förhållningssätt. Här kommer ett s k förhandsdefinierade 
angreppssätt att användas, där görs mycket av det analytiska arbetet redan tidigt i 
undersökningen med fokus mot vilka de relevanta svarsalternativen är. Uppgiften 
i textanalysen är sedan att utifrån alternativen karaktärisera det relevanta 
innehållet i empirin. I detta sammanhang understryks vikten av att ”ta fasta på 
kategorier [tänkbara antaganden/frågesvar] som ger välgrundade och intressanta 
[sic.] resultat i förhållande till frågan som ställs”. (ibid. s.238-41) 

Att använda ömsesidigt uteslutande kategorier är svårt att upprätthålla i 
denna studie. I ett säkerhets- och försvarspolitiskt vägval är det tänkbart att de 
olika alternativen eller handlingsmöjligheterna alla påverkar av varandra, alltså att 
ett motiv finner korrelation till ett eller flera andra. Här kommer alltså de olika 
kategorierna kunna uppvisa spår av varandra även om de primärt handlar om olika 
motiv till ett deltagande. Detta bör inte ses som en begränsning då uppsatsens 
syfte bygger på att gruppera familjer av argument som kan relatera till olika 
motiveringar inom ramen för ett engagemang. 

I validitetstermer kan man ställa sig kritisk till de specifika kategoriernas 
rimlighet kring det empiriska fenomen som undersöks, de bör sålunda vara både 
sannolika och möjliga. Utmaningen är att skapa fruktbara argumentationslinjer 
och samtidigt inte tappa fokus från undersökningens huvudsakliga problem-
ställning (Ibid. s.239-41). Vid utformningen av argumentationslinjerna används 
forskning relaterad till Sverige, samt andra medlemsländer av motsvarande storlek 
och demografi, där samröret till försvars- och säkerhetspolitik i samspel med 
empirin avvägt vilka delar som kan tänkas vara tillämpliga.  
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2.3 Att motivera ett svenskt engagemang 

Pernille Rieker (2004) menar i Europeanization of Nordic Security att det skett en 
förändring av nordisk och företrädelsevis svensk säkerhetspolitik. Hon menar att 
istället för att anpassa sig till de nya förutsättningarna som uppstod efter kalla 
krigets slut, lät Sverige forma sin säkerhetspolitiska approach gentemot den 
europeiska integrationsprocessen. När en stat gör en sådan anpassning kan det 
tänkas ske med ursprung i olika målsättningar, t ex ekonomi, ideologi, integration 
eller säkerhet (jfr Jerneck 1992 s.74-6 samt Nyman 1999 s.17-21). 

 
 

2.3.1 Marknad och ekonomi – bättre effektivitet 

Ur ett funktionalistiskt perspektiv framträder det relativt snabbt att det finns stora 
samhällsekonomiska vinster i att utveckla en gemensam europeisk försvarspolitik 
(Alexander 2001 s.515-6). Som bakomliggande argument för ett utvecklat sam-
arbete finns ekonomiska aspekter och distinktionen mellan Europa och USA. 
Europas stater spenderar sammanlagt ca 50 % av USA:s totala försvarsbudget 
men är inte i närheten av en jämförbar output för denna andel, kostnadseffekti-
viteten är med andra ord usel (Clarke & Cornish 2002 s.785). Att denna aspekt 
framträder relativt tidigt kan bero på att den tydligt och konkret belyser de vinster, 
både i politiska och ekonomiska ordalag, som ett samarbete kan generera. 

Genom att i framtiden poola eller samordna försvarsförmågor på de olika 
medlemsstaterna, skulle motsvarande förmågor upprätthållas till en sammanlagt 
lägre utgiftsnivå (Rummel 2002 s.464). Något som låter gynnsamt i en europeisk 
trend med minskade försvarsutgifter och ökande kostnader, samtidigt som 
reformer och nya mer kostnadskrävande förmågor efterfrågas (Alexander 2001 
s.517, 520-4). Detta skulle sannolikt bidra till en vidareutveckling av den inre 
marknaden vilken framöver även kommer att omfatta en konkurrensutsatt 
försvarsindustri. Marknadens finansiering av forskning och utveckling skulle leda 
till att områden, som den offentliga försvarsbudgeten inte ensam klarar att bära, 
kan vidareutvecklas. En utveckling vilket i sin tur kan spill over-effekter mot 
civila användningsområden t ex kring satellitprogram (Brown 2002 s.307-8). 

Att försörja sitt försvar är kostsamt, inte minst Sveriges linje där vi valt att 
driva en egen, relativt stor, försvarsindustri tätt knuten till försvaret. Att utveckla 
en gemensam europeisk styrka med möjligheter till samlade förmågor skulle inte 
enbart kunna sänka de nationella kostnaderna, utan även medföra en framtida 
möjlighet för utvecklingen försvarsindustrin i o m ökad konkurrenskraft mot den 
amerikanska industrins dominerande ställning. Ett argument som ytterligare 
backas upp av att det främst var ekonomiska angelägenheter som drev Sverige 
mot medlemskap i EU under 90-talet (se t ex Kite 1996). 
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2.3.2 Internationellt engagemang – genom FN 

Sverige har en lång tradition av internationellt engagemang genom den så kallade 
aktiva utrikespolitiken som växte fram under slutet av 1950-talet och början av 
1960-talet. Som synlig aktör på den internationella arenan och med en relativt 
liten befolkning bröt Sverige ett traditionellt mönster för små staters agerande. 
Neutraliteten var ursprungligen ett nyckelord i den förda politiken genom en stark 
koppling till folkrätten. Man sökte en mer självständig hållning gentemot makt-
blocken, drev ett aktivt deltagande i internationella organisationer, tog ställning 
för tredje världen genom kritik av andra stater, medlingsinsatser och u-lands-
politiska insatser. (Nyman 1999 s.10-17) 

Det går inte att finna något ensamt huvudmål för staters utrikespolitik, men 
den aktiva utrikespolitiken skulle kunna tillskrivas vad Jerneck et al. (1992 s.76) 
liknad vis en ideologisk målsättning. Sedan Sverige blev medlem i FN har ett 
aktivt engagemang utgjort en hörnsten i den svenska utrikespolitiken. Alltsedan 
organisationen bildades har Sverige deltagit i flertalet fredsbevarande operationer. 
Mer än 80 000 svenskar har idag gjort FN-tjänst och många svenskar har tjänat i 
framstående positioner inom FN (Internet 2). 

Försvarsmakten har i dagarna allt svårare att rekrytera personal till 
internationelltjänstgöring, samtidigt som andelen utbildade värnpliktiga krymper 
(SvD 4/4 2005). Men eftersom det kan vara svårt att få USA eller andra 
europeiska länder att individuellt bidra till internationella insatser, kan de genom 
EU skapa färdiga paket som sedan kan genomföra insatser åt FN. Detta motiv kan 
påstås tydliggöras genom ESFP:s utveckling av det så kallade ”battle group-
konceptet” som mycket väl kan tänkas fungera som färdig enhet i framtida FN 
operationer. Sverige skulle helt enkelt genom EU:s regi kunna bidra till FN:s 
önskemål med välutbildade, välutrustade och demokratiska soldater som ansvarar 
för insatsen. Kort sagt: Sverige behåller sitt internationella engagemang genom 
den aktiva utrikespolitiken och FN, samma mål men med utvecklade medel. 

 
 

2.3.3 Hög aktivitet ger trovärdighet – integration 

Möjligheten för Sverige att mantla rollen som internationell ”brobyggare” mellan 
de politiska maktblocken upphörde i o m kalla krigets slut och neutralitetspolitik-
ens avveckling. Delvis som konsekvens av detta sökte Sverige nya samarbets-
former med olika parter, t ex genom Partnerskap För Fred (PFP) eller EU. För att 
bibehålla en hög politisk trovärdighet och inte marginaliseras inom EU, under de 
stora ländernas viljor, blir det viktigt för Sverige som småstat att engagera sig och 
aktivt påverka utvecklingen. (Herolf 1999 s.148-151, 160) 

Sverige har hittills valt att stå utanför den Europeiska Monetära Unionen 
(EMU) och har med viss distans till det europeiska integrationsprojektet delvis 
framstått som en motsträvig europeisk aktör. ”Mycket talar för att den svenska 
sidopositionen i EMU-frågan skapar ett grundläggande inflytandeproblem för 
Sverige” då EMU tar avstamp i grundläggande samarbetsavtal och fäster sin 
prägel på ”EU:s politiska förhandlingskultur”. En småstat som vill påverka ett 
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speciellt område kan därför möta problem om den står utanför större samarbets- 
och politikområden. Något som skulle försvåra för Sverige att bedriva en 
idépolitik när ytterligare passivitet blir dyrköpt. (Jerneck 2002 s.230, 242-9) 

Att förlora politisk prestige rubbar även möjligheterna att påverka 
normbildningen inom den politiska dagordningen, något som kan anses kostsamt 
för ett land som Sverige med en väl etablerad utrikespolitisk doktrin (jfr Ekengren 
2004 s.115-6). Att helt stå utanför samarbetet inom nytt område skulle ge en allt 
för hög alternativkostnad i politiska mått. ESFP erbjuder en möjlighet att påverka 
integrationen inom ett politikområde som bygger på mellanstatligt samarbete och 
där Sverige har starka utrikespolitiska traditioner. För att undvika den politiska 
marginalen blir det viktigt för Sverige att integrationspolitiskt närma sig övriga 
medlemsländer, och kanske rentav uppträda drivande i frågan. Genom samarbetet 
kan Sverige flytta fram sina positioner och ytterligare närma sig den Europeiska 
kontinenten genom att säkerställa framtida gemensamma intressen. 

 
 

2.3.4 Motkraft eller medverka – en egen förmåga 

Det säkerhetspolitiska avseendet med EU är ett perspektiv som färdats vid 
unionens sida ända sedan dess skapelse och som under 70-talet ansågs som en 
anledning till ett svenskt icke-medlemskap3. Säkerhetsdimensionen fick nytt 
fokus i o m Berlinmurens fall och Warszawapaktens upplösning. Sedan dess har 
utveck-lingen gått snabbt och unionen utvidgats med forna öststater. Detta lyfter 
nya frågor om osäkerhet kring NATO:s framtida roll och USA:s engagemang, 
som allt mer förlorar i betydelse för Europas säkerhet. (Winnerstig 2000 s.197) 

Men det krävs en resurs som backar upp fred och stabilitet i Europa, och när 
USA nu kan (tvingas) fördela sina resurser på annat håll riskerar ett maktpolitiskt 
vakuum att uppstå. Det förefaller därmed vikigt att utveckla en autonom europeisk 
förmåga som tillsammans, eller i motvikt till USA, kan fortsätta att garantera 
Europeiska intressen kring säkerhet och stabilitet (Rummel 2002 s.466). Trots 
förekomsten av transatlantiska institutioner kvarstår ett säkerhetsdilemma mellan 
parterna på båda sidor atlanten och en syn på Europa som antingen bidragande 
eller ”free-rider” till västs försvarskapaciteter (Peters 2004 s.383). 

Sverige ser traditionellt USA närvaro som säkerhetspolitisk garant för 
freden i Europa. Samtidigt kan man inte ensamt påverka inriktningen för världens 
enda kvarvarande supermakt, eller var denna väljer att placera sina resurser. Här 
handlar det inte främst om något särskilt utrikespolitiskt ideal, utan om att i reali-
teten skapa resurser för framtida fred, säkerhet och stabilitet. Ett europeiskt 
samarbete är därmed nödvändigt och ett naturligt steg, med eller utan amerikanskt 
bidrag. 

 
 

                                                 
3 Sammanfattning över Sveriges medlemskap i EU kommer under avsnitt 3.3. 

  9



2.4 Sammanfattning 

För att utveckla en förståelse kring Sveriges deltagande och engagemang inom 
ESFP utformas fyra grupper av förhandsdefinierade argumentationslinjer. Utifrån 
dessa grupper av principer eftersöks sedan huvuddragen i massmedias bevakning, 
offentliga dokument och regeringens tal för att skapa en bild av hur resonemanget 
gestaltar sig. De olika argumentationslinjerna lyder: 

 
• I en europeisk trend med minskade offentliga anslag finns ekonomiska vinster i ett 

samarbete. Sverige har även en relativt stor försvarsindustri som behöver en vidgad 
marknad för att fortleva. 

 
• En tradition av internationellt engagemang och FN som hörnsten i den aktiva utrikes-

politiken. ESFP och ”battle group-konceptet” kan bistå FN vid framtida operationer och 
Sverige med en fortsatt framträdande roll. 

 
• Aktivitet ger trovärdighet, utanför EMU tappas inflytande, att stå utanför kan leda till 

politisk marginalisering och minskade påverkansmöjligheter. Genom ESFP kan Sverige 
ytterligare närma sig Europa och säkerställa framtida gemensamma intressen. 

 
• En egen Europeisk förmåga behövs för att i realiteten säkerställa framtida fred, stabilitet 

och säkerhet i Europa, när synen på NATO:s framtida roll och USA:s säkerhetspolitiska 
engagemang i Europa splittrar. 

 
Argumentationslinjerna skall inte betraktas som ett raster med vilket 

empirin sedan studeras. De har snarare utformats med nära anknytning till det 
empiriska innehållet, för att därigenom kunna göra en fruktsam gruppering och 
spåra olika argument. Figuren nedan illustrerar hur de olika linjerna alla utgör en 
del av kärnan i resonemanget samtidigt som de inbördes kan vara tätt samman-
bundna och därmed svåra att skilja åt inom vissa beröringspunkter. 

A. 

Fig. 1 A & B - Argumenten 
Illustrativ bild över hur argumentationslinjerna kan tänkas beröra kärnan 
av det svenska engagemanget, samtidigt som de inbördes kan uppta del 
av varandras områden. 

B. 
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3 Sverige, EU och utvecklingen av det 
försvarspolitiska samarbetet 

3.1 Ett enat Europa mot gemensam utrikespolitik 

Tanken om en gemensam Europeisk försvarspolitik i institutionaliserad form 
föddes tidigt i efterkrigstidens Europa (White 2001 s.144; Mörth 2003 s.32). 
Idéerna grundades av de ursprungliga sex medlemmarna i den Europeiska Kol- 
och stålgemenskapen (EKSG) som skulle vara det första av två fördrag som skulle 
”konsolidera freden i Västeuropa”. Det andra fördraget skulle etablera en 
gemensam europeisk försvarsgemenskap med långtgående planer på en 
gemensamt rekryterad och styrd Europaarmé (Strömvik 1999 s.249). Samtliga 
medlemmar av EKSG signerade fördraget om försvarsgemenskapen men 
ratificeringen drog ut på tiden, efter två år av intensiva förhandlingar förkastades 
förslaget av den franska nationalförsamlingen i augusti 1954 (Mörth 2003 s.33). 

Västeuropeiska unionen (VEU) bildades för att hantera ”Tysklandsfrågan” 
(Lansford 2000 s.172). Denna lösning tillföreställde flera viljor, Västtyskland 
återuppbyggdes och väpnades enligt Amerikanska krav, en institutionaliserad 
kontroll över tyska militära styrkor enligt Frankrikes villkor och Västtysklands 
suveränitet säkerställdes likt den mellanstatliga transatlantiska alliansens struktur 
enligt Storbritanniens vilja. (White 2001 s.145) 

Samarbetet med att bygga ett gemensamt europeiskt försvar hamnade 
därmed utanför den politiska dagordningen (Ekengren 2003 s.25-7). När 
engagemanget tog ny fart genom Romfördraget 1957 var inriktningen att skapa 
fred genom ekonomisk integration. Det skulle dröja lång tid innan ordet 
säkerhetspolitik kom upp på den officiella EG-agendan (Strömvik 1999 s.250). 

Detta skedde genom Europeiska politiska samarbetets (EPS) riktlinjer som 
utformades i Luxemburgrapporten. Inom EPS behandlades enbart ett fåtal 
utrikespolitiska frågor skiljt från ordinarie gemenskapsarbete. Samarbetet 
utvecklades snabbt och det snart svårt att separera utrikespolitiska koordineringar 
från gemensamma säkerhetsaspekter (ibid. s.251).EG-ländernas vilja att uppträda 
med enig front mot omvärlden uppenbarades genom bildandet av den Europeiska 
säkerhetskonferensen (ESK). Men planer på att utöka EPS genom att inkludera 
säkerhetspolitiska frågor blockerades av bl a Danmark och Irland (Mörth 2003 
s.35; Strömvik 1999 s.252). Det fanns framförallt ett starkt Franskt tryck om en 
Europeisk försvarsidentitet oberoende av NATO, och därigenom oberoende från 
amerikanskt inflytande (Lansford 2000 s.160-3). Storbritannien hade däremot ett 
omvänt synsätt och menade att VEU kunde fungera som ett mellanstatligt forum 
utan att påverka NATO:s integritet (White 2001 s.146-7). 
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Att säkerhet hade nu formellt blivit en del av EPS agenda berodde på två 
faktorer. Externt fanns en oro bland de europeiska länderna kring inriktningen på 
USA:s utrikespolitik och ökade spänningar i de öst-västliga relationerna. Internt 
ett tilltagande tryck från den europeiska integrationsprocessen om en utökning av 
de tillåtna områdena för säkerhetspolitiskt samarbete. (Mörth s.35-6; White s.146) 

Kalla krigets uppbrott medförde möjligheten att inkludera både säkerhet och 
försvar på integrationens agenda. Tillfälle fångades i den europeiska debatten och 
resulterade i Maastrichtfördragets aspirationer om en möjlig målsättning med ett 
gemensamt försvar och explicit länka VEU till unionens som dess ”försvars-
förgrening” (Tonra 2001 s.4). Men trots genombrottet sågs samarbetet som 
relativt ytligt med en stark nationell prägel (Eriksson & Jarlsvik 2002 s.5-6). 

Beslutet att knyta VEU närmare unionen var inte problemfritt p g a vissa 
medlemsländers neutralitet eller medlemskap i NATO (Lansford 2000 s.164-5). 
Därav kom det Brittiska förhållningssättet att ”segra” över ambitionerna om ett 
oberoende europeiskt organ, då det i Amsterdamfördragets texter förtydligades att 
samtliga EU-beslut kring försvarsfrågor skall ske med respekt till vissa 
medlemsländers förpliktelser gentemot NATO (White 2001 s.149). Därtill enades 
man om, delvis som resultat av ett svenskt-finskt initiativ, att införliva de från 
VEU så kallade Petersburgsuppgifterna4. 

 
 

3.2 Ett utvecklat samarbete genom ESFP 

Mot slutet av 1998 fanns två omständigheter som dramatiskt ändrade utsikterna 
för debatten. Den första var av politisk karaktär och handlade om Storbritanniens 
nya policyinriktning som föranleddes av risken från minskat Amerikanskt intresse 
i Europa när resurserna nu kunde riktas åt andra håll (Biscop 2002 s.474). Detta 
lossade de fastkilade positionerna och satte åter den politiska processen i rörelse. 
Mörth (2003 s.37 jfr Missiroli 2000) menar att detta var en viktig faktor som 
påverkade EU:s agendautformning kring framtida försvarsfrågor. Den andra hade 
ursprung i konstateranden i samband med Kosovokrisen våren 1999 (Alexander 
2001 s.509). Det blev då uppenbart att Europa var fullständigt beroende av 
Amerikanska resurser ”for any sort of serious, sustained military intervention - 
even in Europe [… and i]t would be difficult to imagine a more telling illustration 
of the need for the Europeans to develop a more effective defence force to deal 
with yet another crisis ‘in their own backyard’.” (White 2001 s.150). 

Det föraranlåg nu en kombination av politiska, strategiska och ekonomiska 
argument kring återupplivade försök att utveckla en effektiv Europeisk försvars-
identitet (EFI), som denna gång explicit aspirerade på att inkludera både försvars- 
och säkerhetspolitik. (Clarke & Cornish 2002 s.783-4) 

I juni 1999 enades de politiska ledarna kring krishanteringen som tydligt 
ansvarsområde för unionen. ”[U]nionen måsta ha förmåga till självständigt hand-
lande, som stödjer sig på trovärdiga militära styrkor, möjlighet att besluta sig för 
                                                 
4 Uppgifterna är namngivna efter den tyska staden Petersburg, där de först formulerades av VEU. 
Uppgifterna är humanitära och räddningsinsatser, fredsbevarande insatser och insatser med 
stridskrafter vid krishantering inklusive fredsframtvingande åtgärder. 
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att använda dem och vara redo till detta, för att reagera vid internationella kriser” 
och därigenom kunna utföra Petersburgsuppgifterna i full skala (Internet 3). Det 
fattades även beslut om att införliva VEU i EU genom att skapa gemensamma 
politiska och militära institutioner placerade i Bryssel (Mörth 2003 s.38). 
Försvarsministrarna nu mötas på reguljär basis, och vid Europeiska rådet i Nice 
2000 godkändes inrättandet av tre nya institutionella politiska och militära organ: 
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), Europeiska unionens 
militära kommitté (EMUC) samt Europeiska unionens militära stab (EMUS). 

I november samma år möttes EU:s utrikes- och försvarsministrar för första 
gången. Man enades bl a om en 60 000 man stark europeisk snabbinsatsstyrka, 
som med 60 dagars beredskap skall kunna verka i olika konflikt- eller 
krisområden med en uthållighet på minst ett år. November 2003 antogs även en 
europeisk säkerhetsstrategi. Det enades kring övergripande mål och prioriterade 
insatsområden som fokuserade på bekämpning av terrorism, strategi för 
Mellanöstern och Bosnien och Hercegovina (Gemensamma säkerhetsstrategin). 

ESFP består idag av tre komponenter. De två första, civil och militär 
krishantering, benämns som Petersburgsuppgifterna, skall ske i enlighet med FN-
stadgan och bygger till stor del på ett samarbete med NATO (Berlin +) kring 
planering och operativ ledning. Krishanteringens militära komponent utgörs av 
sen s k snabbinsatsstyrkan, medan den civila består av ett polisiärt och rättsligt 
samarbete med möjlighet till att snabbt sätta in polis och räddningstjänst. ESFP:s 
tredje komponent utgörs av konfliktförebyggandet som genom en integrerande 
strategi skall uppnå en strukturell stabilitet på lång sikt och samtidigt förut-
sättningar för ett gynnsamt politiskt klimat. Det första uppdraget inom ramen för 
ESFP inleddes den 1 januari 2003. EU avlöste FN:s internationella polisstyrka i 
Bosnien och Hercegovina med uppdraget att utbilda poliser och upprätthålla poli-
siära strukturer enligt europeisk praxis. (Internet 4) 

 
 

3.3 Sveriges förhållande till europeisk försvars- och 
utrikespolitik 

”Under lång tid förhindrade den officiella tolkningen av svensk neutralitetspolitik medl-
emskap i de flesta internationella organisationer med säkerhetspolitiska förtecken […] EG-
medlemmarnas samarbete på det utrikespolitiska området var så gott som alltid det främsta 
svenska argumentet mot ett medlemskap” (Strömvik 1999 s.248). 
 
Redan innan EPS motsatte sig Sveriges regering medlemskap med hänsyn 

till att neutralitetspolitiken riskerade att urholkas. Dels tycktes dåvarande EG vara 
nära förknippat med NATO och dels ansågs att införandet av en tullunion 
riskerade att Sverige av EG skulle tvingas till gemensamma sanktioner mot 
”tredje land” (Strömvik 1999 s.250). Det hävdades även att vår självständighet 
skulle kunna åverkans om Sverige framstod som utrikespolitiskt beroende av en 
specifik sammanslutning europeiska stater (Gustavsson 1998 s.49). I början på 
1990 påbörjades en stor omsvängning i svensk utrikespolitik (Kite 1996, 
Gustavsson 1998). Trotts det motsägelsefulla utgångsläget fanns det delar i den 
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politiska eliten på båda sidor som identifierat vikten av den integrationsprocess 
som tagit form, med denna ömsesidiga insikt utvecklades en allt närmare relation 
till unionen (Rieker 2004 s.373). 

Vid kalla krigets slut försvann även många förutsättningar för Sverige att 
fungera som ”brobyggare” inom internationell politik, och det blev därmed mer 
naturligt att söka nya samarbetsformer (Herolf et al. 1999 s.148). När väl Sverige 
ansökt om medlemskap hösten 1990 vidtog en intensiv debatt om huruvida 
formuleringarna kring neutralitet skulle kvarstå. Det ansågs nödvändigt med en 
omarbetning i o m medlemskapet, sålunda ändrades under 1991 formuleringarna. 
”With neutrality no longer seen as an absolute necessity, […] it [was] possible for 
Sweden to consider full membership in the EU.” (Rieker 2004 s.373) 

Strömvik (1999 s.253 jfr Sundelius 1994 s.176 samt Tonra 1998) menar att 
det borgerliga regeringsskiftet medförde att en ”utrikespolitik med europeisk 
identitet” lyftes fram. Europaminister Ulf Dinkelspiel sa bl a ”We will not hamper 
the development of the European Union as it moves forward towards this goal 
[common defence]”. (Rieker 2004 s. 374 jfr Ojanen et al. 2000 s. 180). En 
framtoning som bibehölls när socialdemokraterna åter kom till regeringsställning. 
Sverige fann Finland som samarbetspartner i frågor rörande Europalik försvars- 
och säkerhetspolitik. Finland som även de haft en tradition av neutralitet hade 
upplevt en liknande diskussioner på hemmaplan (Eliasson 2004 s.3). Utrikes-
ministrarna Lena Hjelm-Wallén och Tarja Halonen förespråkade gemensamt i en 
debattartikel att EU skulle öka sin kapacitet till krishantering (DN 12/4 1996).  

I Sverige började nu en debatt om Försvarsmaktens framtida organisation 
och vilka uppgifter som ska styra dess verksamhet. Bl a med anledning av att 
neutralitetspolitiken och relativt stort nationellt försvar ansågs djupt rotad i 
samhället bildades Försvarsberedningen för att uppnå största möjliga enighet 
bland de politiska partierna (Rieker 2004 s.374). I den första rapporten 
konstaterades att försvaret behövde utveckla sitt internationella engagemang samt 
EU som viktig komponent för Sveriges säkerhetspolitiska läge (Ds 1995:28). 

De följande försvarsbesluten kom i stort att präglas av den framväxande 
ESFP. Det reformpaket som godkändes av riksdagen tidigt våren 2001 var den 
dittills största sedan kalla krigets slut (Rieker 2004 s.378). Överbefälhavaren (ÖB) 
underströk att de reformer som kommer att genomföras sker med internationell 
samverkan och ESFP som utgångspunkt, och att detta sannolikt kommer att 
påverka träning, utbildning och rekrytering av ny personal (Strömvik 2004). 

 
”Regeringen anser att samarbetet inom ramen för ESFP är viktigt för Sverige som aktiv 
aktör i internationell krishantering. Regeringen verkar för att stärka EU:s samtliga kris-
hanteringsinstrument och för att skapa goda förutsättningar för att dessa ska kunna 
samverka.” (Internet 2) 
 
Idag kvarstår en mycket liten del av alliansfriheten (Strömvik 1999 s.162). 

Inom GUSP och ESFP bidrar Sverige idag med personal som tjänstgör som inter-
nationella officerare i EU:s militära stab EMUS. Därtill har Sverige bidragit med 
trupp till de militära insatser som hittills genomförts av EU, Operation Concordia 
i Makedonien och Operation Artemis i Demokratiska Republiken Kongo. 
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4 Den haltande debatten 

Även om det empiriska materialet i kvälls- och dagstidningar kan anses som svagt 
och onyanserat finns ett värde i att kort redogöra för vad som sagts. Det 
förekommer företrädelsevis två sorters artiklar. Debattinlägg eller krönikor från 
olika debattörer samt tidningarnas egen rapportering kring den försvarspolitiska 
uppgörelsen i riksdagen och sekvenser kring utvecklingen av EU:s försvarspolitik. 

 
 

4.1 Uppgörelse med regeringen 

Det som oftast upprör i samband med utvecklingen av en gemensam europeisk 
försvarspolitik är relaterat till kritiken kring EU:s grundlag och huruvida 
försvarsskrivningarna skall formuleras. De två lägren vilka är förespråkare 
respektive kritiker av en framtida allianspolitik inom unionen har även vitt skiljda 
visioner om vilken roll unionen ska spela i framtiden. Miljöpartier och Peter 
Eriksson reagerar starkt mot formuleringen som säger att om en medlemsstat 
utsätts för militärt angrepp är de andra medlemsstaterna skyldiga att hjälpa det 
landet. Regeringen menar i detta samanhang att en svensk alliansfrihet inte är 
hotad så länge vi själva kan vara med och bestämma om vi ska hjälpa eller inte 
och att det i så fall inte behöver vara med reguljära trupper. De borgerliga 
partierna, som stödjer grundlagen påpekade, att det just var splittringen på Balkan 
som öppnat samarbetet. Och att det med den kunskapen vore konstigt om Sverige 
inte i framtiden hjälper ett grannland som blir angripet. (EuropaPosten #10/2004) 

Senare samma år beslutade Miljöpartiet att de kommer att rösta med social-
demokraterna när det gäller Sveriges medverkan i EU:s snabbinsatsstyrkor. Man 
vill dock markera sina ståndpunkter i ett särskilt yttrande om ett fortsatt alliansfritt 
Sverige. ”Det måste framgå klart och tydligt att vi inte ställer upp på EU:s 
militarisering” menar Gustav Fridolin. Han framhåller att det är socialdemokratin 
tillsammans med de borgerliga som står för uppgörelsen med regeringen i denna 
fråga. (DN 24/11 2004) 

Att miljöpartiets ledning ställde sig bakom socialdemokratin i de försvars-
politiska frågorna var givetvis något som bidrog till en livlig debatt bland miljö-
partister. Bl a Birger Schlaug höjde i slutet av sommaren 2004 ett varningens 
finger för att partiledningen ”försöker göra paritet ’rumsrent’ i försvarsfrågan, för 
att kunna ta sig in i regeringen” (DN 9/8 2004). Inför uppgörelsen avgick Per 
Gahrton, en av partiets grundare och ansvarig för försvarsfrågor i partistyrelsen, i 
protest mot paritets omsvängning. Gahrton menade att detta var det första steg 
mot EU:s stormaktsarmé. Partiets språkrör Peter Eriksson menar emellertid att det 
viktiga är att den svenska riksdagen behåller kontrollen över Sveriges deltagande 
och att ”ytterst kan en sådan styrka bara användas på begäran av FN” (DN 23/9 
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2004). Detta är även miljöpartiets officiella hållning i frågan (Miljöpartiets 
partiprogram från 2001). 

I det senaste försvarsbeslutet distanserade sig Göran Person och 
socialdemokraterna i debatten från centerpartiet, regeringen traditionella samarb-
etspartner i försvarspolitiken. Trots att socialdemokraterna har för avsikt att till 
fullo delta i försvarssamarbetet, är det ambitionerna om framtida försvarsgarantier 
som utgör hindret (SvD 5/12 2003). Persson framhöll att centern numera har 
övergivit alliansfriheten och att partiets krav på att vetorätten avskaffas i EU:s 
försvars- och utrikespolitik inte är förenlig med regeringen hållning. Center-
ledaren sökte därmed stöd hos övriga partier för den nya linjen som åsyftar till att 
EU med en stärkt försvarskapacitet skall kunna utgöra motvikt till USA. Medan 
Moderaternas Fredrik Reinfeldt i detta samanhang hellre ville se EU ett komple-
ment än en motvikt till USA. (DN 25/5 2004) 

 
 

4.2 Debattörerna 

Bland några av de tidiga och främsta förespråkarna hittar vi den tidigare 
statssekreteraren och Postgeneralen Ulf Dahlsten. Han förordade i ett tidigt skede 
att en professionell gemensam europeisk försvarsstyrka krävs för att förhindra att 
USA framöver struntar i Europas önskemål. Och att ”om Sverige av någon 
anledning inte vill vara med måste vi låta övriga EU-länder gå före”. Bakgrunder 
är den ökande frekvensen av regionala konflikter och en våg av terroristattacker 
som förändrat hotet mot vår frihet. Vilket bäst bemöts tillsammans med 
likasinnade stater inom EU som är beredda att utgöra en stark och respektabel 
partner till USA, menar Dahlsten. Huvudargumentet bygger Dahlsten på att all 
makt måste kontrolleras och balanseras; ”Även om USA och Europa delar samma 
värderingar i mångt och mycket så har vi dessutom uppenbarligen olika 
verklighetsuppfattningar och skiljda bedömningar av hur terrorns orsaker skall 
undanröjas”. Den bakomliggande orsaken bygger på enkel grammatik menar han, 
”på världsscenen är det styrka som gäller om man vill vara respekterad”, på 
samma sätt som ett starkt försvar backade upp en svensk neutralitetspolitik efter 
andra världskriget. (DN 3/11 2002) 

Någon som uppmärksammat att det i Sverige, till skillnad från många övriga 
europeiska länder och då inte minst Finland, finns en avsaknad från en betydande 
diskussion kring en europeisk försvarspolitik är Carl Bildt. Han menar att 
”[d]enna attityd är riskfylld. Dels därför att den minskar Sveriges möjligheter att 
vara aktivt pådrivande inom det europeiska samarbetet”. Vidare anser Bildt att det 
handlar om ett pågående paradigmskifte, de direkta hoten är avlägsna men 
påverkar oss indirekt genom att vi idag måste genomföra avgörande vägval för 
framtida fred och säkerhet. 

 
”Fredspolitikens första linje är alldeles självklart samarbetet och integrationen. I dess andra 
linje följer så olika instanser för utveckling, statsbyggande och konflikthantering. Men en 
avgörande linje handlar om att kunna använda militära instrument för att ge fredspolitiken 
nödvändig kraft. […] Effektiv fredspolitik utan militära instrument är en farlig illusion.” 
(DN 11/12 2003) 
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Samtidigt riktar Carl Bildt kritik mot socialdemokratin vilka han anser ”gå 

baklänges in i Europa” när regeringens samarbete med miljöpartiet blockerar en 
framsynt europapolitik (DN 13/11 2004). Men om vi bortser från kritiken mot 
regeringen, vad är då källan till ett svenskt deltagande i EU:s försvarspolitik enligt 
Bildt? Terrorattackerna den 11 september mot bakgrund av det nya Europa efter 
berlinmurens fall anser han har skapat den grund som dagens försvars- och 
säkerhetspolitik skall byggas på. Motiveringen kring att ”fred och säkerhet bäst 
avvärjas i gemenskap och samverkan” förskjuter ytterligare fokus på framtiden till 
skillnad från alliansfrihetens ”nu” menar Bildt (jfr Herolf 1999 s.193). (DN 16/11 
2004) 

Han ser en långtgående utveckling med en gemensam författning för den 
federation av nationella stater som EU gradvis utvecklas till, detta kommer 
obestridligen leda till att gemenskapen ställs inför frågan ”om den har tillräckliga 
militära resurser för att klara av de krav som ställs på fredsoperationer runt om i 
världen”. Ytterst handlar det om att förse FN med tillförlitliga resurser och 
därigenom kunna fullgöra våra antaganden. Samt att det även i framtiden kommer 
att finnas oroshärdar som kräver internationell närvaro, likt konflikten på Balkan. 
För att klara dessa antaganden ur ett globalt perspektiv anser Bildt att det är 
nödvändigt att skapa internationella instrument. Vilket bäst löses med ”en nära 
samverkan och faktiskt en allians mellan Europa och USA”, eftersom behovet är 
ömsesidiga. (DN 16/11 2004) 

 
”USA kan förvisso vinna krigskampanjer här och var utan Europas medverkan, man 
kommer i längden inte att kunna säkra freden ens i dessa områden utan Europas resurser 
och politiska stöd” 
 
Det är dock inte alla som delar synen på Europa som USA:s politiska 

bundsförvant. 59 initiativtagare till en plattform för närverket Vänster för Europa 
skriver i DN Debatt att EU behövs som motkraft till USA, supermakten. 

 
”Det behövs motkrafter och ökad pluralism i en värld där bara en supermakt återstår. 
Därför behöver EU utveckla och skapa en gemensam och samordnad utrikes-, försvars-, 
och säkerhetspolitik. Vi vill att EU ska kunna medverka med en fredsskapande styrka i 
samband med militära konflikter och brott mot mänskligheten.” 
 
Målet är en värld utan gränser som EU skall arbeta för genom fred, 

nedrustning, solidaritet och global rättvisa. Det är med unionen som redskap 
demokratin ska främjas och spridas i en värld där samhällsproblem i allt högre 
grad är övernationella. En sådan utveckling hämnas av den mellanstatliga formen 
där det land som vill mist får bestämma takten, varav enigheten om att Sverige 
bör ansluta sig helhjärtat. (DN 6/4 2004) 
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5 Sverige och ESFP 

5.1 Vår gemensamma säkerhet är odelbar 
”Alla staters frihet att välja att välja säkerhetspolitisk väg måste respekteras. Säkerhets-
politisk stabilitet för varje land ligger i allas intresse. Vi delar alla ansvaret för helheten – 
vår gemensamma säkerhet är odelbar. Därför välkomnar vi det engagemang som USA visat 
för vårt område under de senaste åren.” (Persson 10/3 1999) 
 
I början av 1999, innan världens syn på säkerhet påverkats av attackerna 

mot tvillingtornen, fanns inom försvarsberedningen en uttryckt oro för avtagande 
amerikanskt intresse att upprätthålla större militära enheter i Europa. När det för 
tillfället inte fanns något direkt militärt hot mot det egna landets existens 
definieras regional instabilitet som största hotbilden mot amerikanska intressen. 
För Sverige och Europa ställer detta ökade krav på gemensamt ansvarstagande, 
menar regeringen (Lindh 16/12 1998). USA:s säkerhetspolitiska engagemang i 
Europa hanteras huvudsakligen med NATO som främsta instrument, man stödjer 
där en utveckling av en europeisk säkerhets- och försvarsidentitet (ESDI) (Ds 
1999:2 s.51). Förhållningssättet präglas dock av dualism, samtidigt som man vill 
uppmana européerna att ta större ansvar för säkerheten, vill man inte minska 
USA:s roll och inflytande i NATO. Men det bedöms finnas en bred enighet kring 
motiv att få européerna att axla ett större ansvar för säkerheten på den egna 
kontinenten (Ds 1998:9 s.31). 

På lång sikt ser man två orsaker till risken för att USA minskar säkerhets-
politiskt engagemang i Europa. Dels en framtida splittring över atlanten i synen på 
hur allvarligare kriser och konflikter bör hanteras. Och dels att större kriser, 
främst i Asien, kan komma att kräva ökad amerikansk uppmärksamhet. Ett utökad 
europeisk förmåga skulle ur ett amerikanskt perspektiv innebära att man i 
framtiden inte ensamt behöver bära ansvaret för ingrepp i konflikter där inte bara 
USA men även Europa har intressen. Ett bredare politiskt stöd och inte bara 
militär-materiella bidrag, utan även en större politisk riskspridning. ”För 
närvarande talar dock det mesta för att USA under överskådlig tid kommer at 
behålla sin ledande säkerhetspolitiska roll i Europa”, konstaterar dock 
beredningen. (Ds 1999:2 s.54). Någon snabb tyngdpunktsförskjutning knappast är 
att vänta, bl a med anledning av Rysslands kärnvapen och en grundläggande 
demokratisk intressegemenskap mellan USA och Europa (Ds 1999:55 s.41). 

När väl den europeiska krishanteringsförmågan börjat ta form gavs politiskt 
stöd från andra sidan atlanten, det rådde dock viss tveksamhet kring vilka 
konkreta resultat samarbetet skulle kunna generera. EU:s beslut att utveckla 
militär- och civil krishanteringsförmåga ”och en transatlantisk länk som präglas 
mer av partnerskap än amerikansk ledarskap” mötte viss skeptisk (Ds 2001:14 
s.50-1). Ett mer jämbördigt förhållande anses gynna ett bibehållet amerikanskt 
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engagemang i Europa som präglas mer av handel och ekonomi, under 
förutsättning att NATO inte försvagas, betonar regeringen (Lindh 21/1 2002). 

Med utgångspunkt i globaliseringen och internationaliseringens sken menar 
försvarsberedningen att svensk och europeisk säkerhet i ökad utsträckning är 
odelbar. Lösningen är att söka samarbete tillsammans med andra länder och 
organisationer. Eftersom Sverige är en del av EU tryggas detta bäst genom 
gemensamt ansvarstagande och ”brett europeiskt samarbete”. En bredare hotbild 
ställer även krav på flexibla kombinationer av civila och militära instrument 
samtidigt som tidsfaktorn blir viktigare. Ju snabbare internationella samfundet är 
på plats desto mindre blir kostnaden. Viljan att handla gemensamt ökar men 
samtidigt kvarstår avvikande politiska viljor som försvårar samordningen. Men 
mest uppenbart yttrar sig oförmågan i bristen på resurser, både i EU och globalt. 
(Ds 2001:14 s.171-2, 174) 

Terroristattackerna den 11 september la ytterligare fokus på hur den nya 
hotbilden utvecklats och att det i ökad utsträckning rör sig och icke-konventio-
nella metoder riktade mot det moderna samhällets infrastruktur. Detta tillsammans 
med utvecklingen av ESFP mot att agera med båda militära och civila instrument 
menar försvarsberedningen påverkar EU:s förpliktelser. ”Med en ökad operativ 
förmåga ökar också det politiska ansvaret och förväntningarna från omvärlden på 
att EU ska bidra till att förebygga och lösa konflikter” (Ds 2003:8 s.62). Det 
framgår emellertid uttryckligen att ett nära förhållande mellan EU och NATO är 
av grundläggande förutsättning för den militära och säkerhetspolitiska dimen-
sionen av EU:s förmåga, t ex genom Berlin + avtalet. Men även motivet att 
etableringen av ESFP handlar om att EU inte ska stå ”handfallet och beroende av 
USA nästa gång en kris bryter ut i Europa eller dess närhet” (ibid. s.106). 

En stark transatlantisk länk är alltså av fortsatt vital betydelse för Sveriges 
och hela Europas stabilitet och säkerhet (Lindh 26/1 1999). Att USA i sin tur drar 
ner sitt militära engagemang i Europa behöver per automatik inte ses som att 
regionen nedprioriteras. Genom omfattande samarbetsprogram och starka 
handelsrelationer framstår EU mer som en strategisk samarbetspartner. I o m 
utvidgningen, sin ekonomiska tyngd, samlade utrikespolitik och viss militär 
kapacitet kan unionen på sikt utgöra ett viktigt komplement till den europeiska 
pelaren i NATO (Ds 2003:8 s.135 samt Lindh 19/1 2003). 

 
 

5.2 Influenser på svensk säkerhetspolitik 

Försvarsberedningen presenterar i sin säkerhetspolitiska rapport Ds 2001:44 tre 
slutsatser som präglar svensk säkerhetspolitik, vilka har sin utgångspunkt i de 
senaste årens omvärldsutveckling. Man menar att dessa tre delar bör ligga till 
grund för utformningen av svenska försvars- och säkerhetspolitik på nationell, 
europeisk och internationell nivå. Även regeringen anammar denna bredare syn 
där det globala planet anses inverka direkt på den lokala (individ) nivån i o m det 
ömsesidiga beroendet i mellan människor (Lindh 24/1 2001). 

Den första slutsatsen är att en positiv säkerhetspolitisk situation består för 
Sverige sedan kalla krigets slut. Med detta menas att man inom överskådligt 
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tidsperspektiv inte ser något rimligt invasionshot mot landet. Även om ett mer 
omfattande hot skulle bli aktuellt medför den militärstrategiska och tekniska 
utvecklingen att hotet kommer att de annorlunda ut jämfört med kalla kriget. Den 
andra slutsatsen handlar om risken med regionala och lokala kriser som indirekt 
kan beröra Sverige. Även framtiden rymmer allvarigare konflikter vilka kan 
påverka fred och säkerhet, varav Sverige bör bidra till att förebygga dessa. Ett 
sådant engagemang ter sig därmed bäst tillsammans med andra stater. Genom EU 
har vi åtagit oss att skydda unionen i överensstämmelse med grundsatserna i 
Förenta nationernas stadga. Slutligen ser man sårbarheten i den teknologiska 
infrastrukturen som idag är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Hot eller 
större skador mot detta område kan få allvarliga konsekvenser och har därmed en 
säkerhetspolitisk aspekt. Med dessa slutsatser finns ytterligare några övergripande 
tendenser att fånga upp i ur svensk-europeiskt säkerhetspolitiskt perspektiv. 

 
 

5.2.1 Gemenskap och solidaritet 

Både från försvarsberedningen och regeringen betonas att EU:s utveckling är av 
grundläggande betydelse för säkerheten i Europa. Denna utveckling rymmer en 
integrations- och samarbetsprocess byggt på gemensamma erfarenheter, 
förtroende och engagemang (Lindh 16/12 1998). Men samtidigt berörs implicit 
följderna av utanförskap och hur detta möjligen ska hanteras i framtiden (2001:14 
s.33). Bl a konstateras att valutasamarbetet kan inverka på framtida 
säkerhetspolitiska bedömningar när det utgör ytterligare en byggsten i den 
europeiska fredsprojektet (ibid. samt Lindh 26/1 1999). 

I och med starten av den europeiska valutaunionen (EMU) 1999 med målet 
om gemensam valuta och centralbank för elva av EU:s medlemsstater påbörjades 
en ytterligare fördjupat samarbete. Där självständiga stater är beredda att bl a ge 
upp sin nationella rätt att fatta beslut om penning- och valutapolitik förds en 
solidaritet och samhörighet. Politiskt stärks Europas relativa vikt och inflytande 
med möjligheterna att motstå negativa effekter på globala kapitalrörelser, 
samtidigt som risken blir gemensam. ”Både att delta och att inte delta innebär 
långtgående förändringar” (Ds 1999:2 s.39). 

 
”Den ’täthet’ i samarbete och de starkt ökade ömsesidiga beroendeförhållandena som 
skapas av EMU skulle uppenbarligen ha vidsträckta konsekvenser även för det svenska 
säkerhetspolitiska läget. Om redan EU-medlemskapet skapar en solidaritet som motiverar 
stöd till medlem som utsätts för kris eller hot, förstärks denna solidaritet kraftigt genom det 
samtida medlemskapet i EMU”. (Ds 1999:2 s.39) 
 
Försvarsberedningen delar regeringens syn på EMU som ett politiskt 

projekt. Där ett deltagande i valutaunionen liksom säkerhetspolitiken i övrigt 
måste ha en stark demokratisk förankring (Lindh 24/1 2001). Detta ses som en av 
anledningarna till att Sverige inledningsvis inte kommer att ansluta till samarbetet 
från startskedet. Men samtidigt betonar man, att om läget drastiskt skulle 
förändras kommer frågan att lyftas på nytt. (Ds 1998:9 s.28).  
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Internationell samverkan kommer fortsatt att prägla svenskt engagemang. 
Genom medlemskapet i EU avser regeringen även att utveckla ESFP och EU:s 
säkerhetsstrategi ”för att ge oss en fastare grund att gemensamt och i solidaritet 
bidra till internationell fred och säkerhet” (Freivalds 19/1 samt 10/5 2004). 

 
”Vi har alla sett de historiska resultaten av att försöka skapa stabilitet genom maktbalans, 
avskräckning diktatur och terror. Europas säkerhet är vårt gemensamma ansvar, vår 
gemensamma skyldighet, och måste därför också vara vårt gemensamma mål och vårt 
gemensamma åtagande. Inget land kan säkra sin säkerhet genom att stå utanför en sådan 
gemenskap.” (Björklund 22/1 2003) 
 
 

5.2.2 Krishantering 

Beredningen bedömer att det ligger i Sveriges intresse att effektivisera EU:s 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik så at unionen på sikt kan utveckla en 
egen förmåga när det gäller konfliktförebyggande och fredsfrämjande insatser (Ds 
1996:51 s.127). Efter NATO:s ingripande i Kosovo menar regeringen att 
”Europas stater måste lära av misstagen och axla ett större ansvar för 
säkerhetsbyggande och krishantering” (Lindh 16/12 1998) Något som återspe-
glades genom det finsk-svenska initiativet att införliva Petersburgsuppgifterna i 
EU. Kort efter Kosovokonflikten, som i många avseenden fungerat som politisk 
väckarklocka, lyfter försvarsberedningen behovet av att ”stärka Sveriges förmåga 
att bidra till europeisk krishantering, […] det framstår nu som än viktigare att 
snabbt genomföra [reformen och] tidigarelägga ökningen av förmågan till 
internationellt fredsfrämjande” (Ds 1999:55 s.10-11). En utökad förmågan att 
bidra till internationell krishantering anses samtidigt främja den nationella 
försvarsförmågan (Lindh 26/1 1999). 

Men vill från beredningen även tydliggöra att utvecklingen av ESFP och 
EU:s krishanteringsförmåga rymmer olika aspekter i olika medlemsländer. Vissa 
länder betonar en direkt koppling mellan militär kapacitet och EU:s ställning i 
världspolitiken, genom förbättrade resurser att agera på den internationella arenan. 
Sverige tillhör den grupp av länder som tydligt vill lägga tonvikten på 
konfliktförebyggande och civil krishantering genom möjligheten att stärka FN:s 
fredsbevarande roll med hjälp av EU:s militära förmåga. Om relationen till USA 
som detta medför menar beredningen: 

 
”Utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga skall ses mot bakgrund av att Europa måste 
ha förmåga att agera militärt när USA inte kan eller vill delta. Samtidigt är det ett 
grundläggande europeiskt intresse att vidmakthålla ett starkt amerikanskt engagemang i 
Europa. En stärkt krishanteringsförmåga utgör därför under överskådlig tid ett komplement 
till det transatlantiska samarbetet.” (Ds 2001:14 s.35-6) 
 
Ett svenskt mål bör alltså vara att få till stånd en effektiv och väl fungerande 

europeisk förmåga att agera i Europa eller dess närområde (Lindh 13/12 2000). 
Därutöver bör samtliga europeiska säkerhetsorganisationer delta i arbetet utifrån 
att utvecklingen inte får medföra en transatlantisk försvagning (Lindh 24/1 2001). 
”En förstärkt europeisk krishanteringsförmåga kan inte ersätta den amerikanske 
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politiska och militära närvarons avgörande betydelse för stabiliteten i norra 
Europa och Östersjöregionen” (Ds 2001:14 s.209-10). Denna ståndpunkt vidhåller 
försvarsberedningen som en av de viktigaste punkterna i utvecklingen av Sveriges 
säkerhetspolitiska läge och relationen till EU (jfr Ds 2001:44 s.30-1). Synen på 
EU och USA som en grundläggande betydelse för stabilitet och säkerhet i Europa 
återfinns därmed i samtliga försvarsberedningens rapporter.  

 
 

5.3 FN har legitimitet – EU har resurser5 
”EU:s utrikes och säkerhetspolitik är en språngbräda, inte en tvångströja. Ett splittrat EU 
kan inte påverka världens utveckling. Ett enat EU ger också Sverige en starkare röst. Vi kan 
påverka och vi kan leda.” (Persson 25/5 2003) 
 
Det framträder väldigt tydligt vilken central roll FN fortsatt kommer att 

utgöra som det främsta Svenska redskapet med vilket internationell kris- och 
konflikthantering hanteras. På regeringskansliets hemsida lyfts EU och FN sida 
vid sida fram som forum för arbetet kring säkerhet och stabilitet. Genom 
medlemskap i EU deltar Sverige i en solidarisk gemenskap vars främsta syfte är 
att förhindra krig på den europeiska kontinenten. På det globala planet utrycks 
detta genom ett uttalat stöd till FN som hörnsten i säkerhetspolitiken, vilket utgår 
från organisationens grundläggande betydelse i skyddet av folkrätten (Internet 2). 

”Jag är stolt över den aktiva roll som Sverige konsekvent spelat under lång 
tid ända sedan Murens fall för att ena vår del av Europa” Så utrycker sig 
statsminister Göran Persson vid Försvarshögskolans symposium den 25 maj 2003. 
Han menar att genom det stora antalet svenskar som genom åren har varit med i 
FN:s fredsfrämjande insatser bidragit till en folklig förankring och svensk 
närvaro. Och att den utveckling som sker där EU tar över det militära kommandot 
i Makedonier och Bosnien, där polisinsatsen nyligen övergått från FN till EU:s 
regi, är ett bevis på att unionen för fösta gången handfast hanterar kriser på vår 
kontinent. Persson fortsätter: 

 
”EU bör inte stanna där, utan tillsammans med FN kunna bidra till fred i världen där det 
behövs. Det gäller också internationell terrorism. Unionsfördragen bör ge uttryck för en 
ökad solidaritet mot terrorn.” 
 
Men i ett tidigt stadium fann dock försvarsberedningen viss oro för 

organisationens framtida utveckling och att FN i olika hänseende anses genomgå 
en kris. De betonar att denna kris huvudsakligen handlar om medlemsstaterna 
genom en ”bristande politisk vilja att förse FN med tillräckliga befogenheter och 
resurser för att organisationen skall kunna agera kraftfullt” (Ds 1996:51 s.103). 
FN:s har globalt ansvar för internationell fred, men vid flertalet konflikter förmår 
organisationen inte att mobilisera tillräcklig samsyn och politisk vilja från 
medlemsländerna. Och då USA är det enda medlemsland som förmår att ingripa i 
konflikter över hela världen sker det oftast när egna intressen är hotade. Detta ses 

                                                 
5 Sagt i tal av utrikesminister Anna Lindh vid riksdagens EU-debatt den 9 november 2000. 
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som ett hot mot organisationens framtida anseende (Ds 1998:9 s.119 samt Lind 
26/1 1999). 

Det poängteras genomgående att ansvaret för internationell fred och 
säkerhet kvarstår genom samfundets mellanstatliga samarbeten i FN. Att organi-
sationen har en bred inriktning på säkerhet, med politiska, ekonomiska och sociala 
dimensioner, ses som en styrka och tillgång. Samtidigt som det ger upphov till en 
komplexitet vid omfattande och utdragna insatser där FN inte kan axla ansvaret 
och får svårt att genomföra insatserna på egen hand. ”För svensk del innebär detta 
att vi i samverkan med likasinnade, inte minst inom EU, måste fortsätta arbetet för 
att stärka det internationella politiska stödet för fredsfrämjande insatser” (Ds 
1999:2 s.35). Man konstaterar likaså i samma rapport att en ny arbetsfördelning 
har framträtt inom FN, som nu auktoriserar regionala organisationer eller ad hoc-
koalitioner (”coalitions of the willing”) av stater att utföra vissa insatser6. En 
utveckling Sverige stödjer under förutsättning att det sker på mandat från FN:s 
säkerhetsråd (Lindh 16/12 1998 samt 26/1 1999). 

Efter insatsen i Kosovo lyftes ytterligare frågan om behovet av att utveckla 
FN som redskap vid inomstatliga och regionala konflikter, ett konfliktmönster där 
FN dittills fungerat uddlöst i bl a Rwanda och Somalia. Utvecklingen av 
samarbetsformer mellan FN och regionala och subregionala organisationer anser 
beredningen därför som ett viktigt område att utveckla för att möta framtiden. 
(2001:14 s.25). När så terrorattackerna den 11 september inträffar och hotet från 
global terrorism blir uppenbart ökar kraven på reformer. Genom att utveckla 
framväxten av internationellt samarbete och koordinering på terroristområdet, bl a 
i samarbete med FN, NATO och OSSE, kan FN axla den framtida uppgiften ur 
svenskt perspektiv (Lindh 21/1 2002). 

Samtidigt kommer rapporter om att de industrialiserade länderna minskat 
sitt deltagande i FN:s fredsfrämjande verksamhet, resurserna har utnyttjats i andra 
fredsfrämjande verksamheter som inte letts av FN7. Denna utveckling har medfört 
att det nu främst är länder i tredje världen som bidrar med de största konting-
enterna till FN:s fredsbevarande insatser. Det måste ses som anmärkningsvärt att 
ett land i den industrialiserade världen kommer först på nionde plats i listan över 
bidrag till fredsbevarande verksamhet (Ds 2003:8 s.237). Sverige uppnådde här 
stora framgångar vid EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001, där medlemsländerna 
enades om ett närmare samarbete mellan EU och FN (Lindh 21/1 2002). Det 
betonades att kapaciteten ska utformas så att Unionen kan medverka till FN:s 
övergripande ansvar för internationell fred och säkerhet; ”Målet är att EU:s 
framväxande kapacitet skall kunna erbjudas FN som en konkret resurs” (Ds 
2003:8 s.240). Där EU även har fördelen att ett ingripande kan ske relativt snabbt, 
inom motsvarande tidsmarginaler hinner inte FN förstärka sin egen närvaro 
(Freivalds 14/4 2004). 

Den fortsatta utvecklingen av ESFP benämns härefter av central betydelse 
för att Sverige och därigenom EU skall kunna understödja krishantering i ett 
globalt perspektiv (Lindh 19/1 2003). EU och FN utgör nu parallellt avgörande 

                                                 
6 Allt i enlighet med FN-stadgans kapitel VIII.  
7 Under FN-mandat, IFOR, SFOR, KFOR på Balkan, OAF (Operation Amber Fox) i Makedonien 
samt ISAF och Enduring Freedom i Afghanistan. 
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säkerhetspolitiska forum där Sverige bl a arbetar för att EU ska bli en vitaliserad 
aktör, ”Att ytterligare förbättra EU:s möjligheter ligger i Sveriges intresse. En 
sådan utveckling ger EU – och därmed Sverige – större möjligheter att stödja 
FN:s fredsfrämjande verksamhet”. En stärkt europeisk förmåga beskrivs alltså 
som en direkt stärkning av svensk förmågan (Freivalds 19/1 samt 15/4 2004). 

Tillsammans med sin kollega från Storbritannien presenterade Sveriges 
utrikesminister en delad uppfattning om EU som utrikespolitisk aktör med ett i 
framtiden större engagemang och ansvar för fredlig utveckling. Tillsammans vill 
de driva unionen mot en ökad internationell närvaro som ett led i utvecklingen av 
EU:s säkerhets och försvarspolitik. ”EU måste vara mer aktivt när det gäller 
internationell krishantering och konfliktförebyggande. Att EU ska kunna bidra till 
FN:s insatser är centralt.”, menar Straw och Freivalds (DN 18/4 2004). Med 
nyckelord som samverkan och solidaritet ska Sverige fortsatt arbeta aktivt inom 
FN och EU (Björklund 20/1 2004).  

 
 

5.4 Tillgångar, resurser och engagemang 
”Idag är Förenta staterna den enda supermakten – militärt, ekonomiskt och politiskt. Skill-
naden i styrkor mot vår kontinent är uppenbar. Än större kommer skillnaden att bli som vi 
inte orkar fullfölja de stora gemensamma projektet som Europaunionen är inne i.” (Persson 
25/5 2003) 
 
I en av de första rapporterna betonar försvarsberedningen vikten av att 

analysera tyngdpunktsförskjutningar i USA:s säkerhetspolitiska engagemang, bl a 
hur samarbetsmönster utvecklas (Ds 1996:51 s.236). Med de tidiga omstrukture-
ringarna inom NATO medfördes en reduktion av stridskrafterna Centraleuropa, 
något som bidragit till att minska NATO:s gemensamma förmåga. På sikt kan 
detta medföra svårigheter att generera tillräckligt med förband för en större insats 
(Ds 1996:51 s.60). Med ursprung i den europeiska säkerhetsproblematikens 
minskade roll i ett globalt perspektiv, och en internationell ekonomisk 
tyngdpunktsförskjutning mot Asien, finns en förändring i globala maktförhåll-
anden. Detta kan bl a återspeglas i relationen mellan antalet amerikanska soldater 
i Europa, respektive Asien. Under kalla kriget hade USA 340 000 soldater i 
Europa, strax innan millenniumskiftet var denna siffra nere under 100 000. Medan 
antalet stationerade i Asien förblev 100 000 man (Ds 1998:9 s.17). 

Samtidigt bedömer försvarsberedningen att amerikansk militär 
överlägsenhet kommer att bestå under överskådlig tid och att klyftan mot övriga 
länder snarare kommer att växa (Ds 1999:2 s.54). Genom att jämföra 
försvarsutgifterna ges en illustrerande bild över skillnaderna. Under 1999 uppgick 
de amerikanska försvarsutgifterna till 283 miljoner dollar, att jämföra med 
NATO:s samlade utgifter på 181 miljoner dollar. Skillnaderna inom försvars-
forskningen är lika slående med 38 miljoner för USA och 11 miljoner dollar per år 
för NATO-länderna (2001:14 s.50-1). 

Att förbättrad samordning och arbetsfördelning inom krishanteringen i 
Europa ger stordriftsfördelar som enskilda länder har svårt att finansiera på egen 
hand presenteras som ett tidigt argument (Ds 1999:55 s.47). När samarbetet 
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fördjupas, t ex inom de ekonomiska (EMU) och försvarspolitiska (ESFP) 
områdena, ges unionen nya verktyg samlade kring gemensamma värderingar och 
mål – ”fredlig samlevnad, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstaten och 
marknadsekonomi”. En utveckling som samtidigt ger EU en stor uppsättning 
verktyg. Genom politiska och diplomatiska instrument, tillsammans med gemen-
sam handelspolitik och policy för utvecklingsbistånd som backas upp av militära 
maktmedel, kan EU ”arbeta förebyggande med en större uppsättning verktyg än 
någon annan regional aktör” (Ds 2003:8 s.61, 96 samt Lindh 21/1 2002). 

För att kunna upprätthålla en hög trovärdighet i ESFP-projektet blir 
resurserna, vilka medlemsländerna väljer att ställa till EU:s förfogande, avgö-
rande. Det finns ett fåtal länder inom unionen som ökar sina försvarsanslag för 
detta ändamål. Men flertalet, inklusive Sverige, har vissa svårigheter att ”till 
rimliga kostnader få fram efterfrågad förmåga ur strukturer främst avsedda för det 
nationella försvaret”. Aggregerat för EU handlar detta inte enbart om bristande 
ekonomiska satsningar utan även om hur tillgängliga medel används. En inom 
givna ramarna ökad koordinering av försvarsstrukturer mellan europeisk och 
nationell nivå skulle sannolikt effektivisera resursutnyttjandet, menar försvars-
beredningen. (Ds 2003:8 s.101-2) 

 
”Sverige är ett litet land – och vi kan inte mäta oss med stormakterna när det gäller 
snabbinsatsförmåga. Det blir för dyrt om hela Försvarsmakten ska ha förmåga till freds-
framtvingande snabbinsatser över hela jorden. Vi måste skapa ett smartare system för vad 
vi skickar ut – och när. […] För ambitionen för internationella insatser ska öka – det är 
inriktningen.” (Björklund 20/1 2004) 
 
 

5.5 En stor försvarsmaterielindustri 

Försvarsberedningen konstaterar att i takt med att den materiella reformen inom 
NATO fortsätter tydliggörs samtidigt betydande skillnader mellan medlemmarna. 
Genom snabbt växande teknologiskt och industriellt försprång för USA, har 
Europa betydande problem att hävda sig i den hårda konkurrensen. (Ds 1996:51 
s.60 samt 1998:9 s.37) 

 
”Även om det bilaterala europeiska samarbetet har ökat, framstår den splittrade europeiska 
produktionsstrukturen ekonomiskt och teknologiskt som alltmer ohållbar. […] Utvecklings-
kostnaderna inom ett antal områden ligger numera på sådana nivåer att inte ens de större 
europeiska staterna har rimliga möjligheter att driva nya projekt inom nationell ram. Det 
föreligger således ett stort behov att omstrukturera den europeiska försvarsindustrin så att 
en minskning av den totala produktionen kan hanteras på ett rationellt sätt.” (Ds 1996:51 
s.95) 
 
Ett industri- och materialsamarbete förutser beredningen skulle kunna öka 

interoperabiliteten och stärka förmåga till både anpassning och samverkan. Även 
om teknisk interoperabilitet och materiell standardisering inte är ett mål i sig, kan 
det bidra till en effektiviserad samverkan i internationella insatser. Något som 
även gäller utanför det militära området, t ex räddningstjänst, kust- och gräns-
bevakning, förutspår beredningen (Ds 1996:51 s.99). En viktig trend som 
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återfinns är att den civila sektorns betydelse har ökat och nu uppträder som 
drivande för flera teknikområden inom den militära teknologiska utvecklingen. 
”Samtidigt kvarstår behovet av militär systemkompetens och av satsningar på 
sådan teknik som ännu förblir exklusivt militär” (Ds 1998:9 s.108). 

Försvarsberedningen presenterar också i sina tidiga slutsatser om nya 
säkerhetspolitiska aspekter på det svenska försvarets materielförsörjning, i takt 
med att svenska myndigheter ökar sitt internationella samarbete och en minskning 
av den totala produktionen. Svensk försvarsindustri definieras som en 
säkerhetspolitisk tillgång, men utan samarbete eller tillträde till en stor marknad 
riskerar kvalificerad kometens och personal att försvinna. (Ds 1996:51 s.132). 
Sverige som litet land har inte råd att upprätthålla tillräcklig bredd på 
materielsystem. För att kunna hålla en hög teknisk nivå med fortsatt 
kostnadseffektivitet framstår utökat samarbete som ett rationellt alternativ för 
industrins överlevnad (Björklund 20/1 2004). ”En vidgad roll för EU [inom 
försvarsmaterielområdet] skulle ge större möjligheter för Sverige att delta i 
samarbetet och skapa bättre möjligheter till harmonisering.” (Ds 1996:51 s.133). 

Senare betonas ytterligare den snabba teknologiska utvecklingens inverkan 
inom försvarsindustriområdet. Om Sverige fortsatt skall kunna hävda sin militära 
alliansfrihet krävs lösningar för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna tillgodose 
svenska försvarets behov av kvalificerad materiel hävdar beredningen (Ds 1999:2 
s.48). Stadsministern uttrycker detta i ett relativt tidigt skede: 

 
”Det är viktigt att försvarsindustrin nu går in i nya allianser. Vi måste klara att behålla ett 
industriellt kunnande i absolut världsklass i Sverige samtidigt som hela industrin anpassas 
till en lägre nivå” (Persson 10/3 1999) 
 
 Det finns med andra ord ett initialt intresse från svensk sida att delta i 

utvecklingen av det politiska samarbetet till stöd för en omstrukturering av den 
europeiska försvarsindustrin. Som riktlinjer anser försvarsberedningen att ett 
aktivt deltagande skapar de bästa förutsättningarna att påverka utvecklingen kring 
svenska intressen (Ds 2001:14 s.38). 

Men beredningen lyfter även logiken i att små länder inom Europa kan välja 
att stå utanför att ett mer djupgående materiellt samarbete, ”för att därmed säkra 
USA:s säkerhetspolitiska engagemang i det egna landet” (Ds 1998:9 s.37). 
Samtidigt har USA:s välutvecklade kompetens inom teknologiområden väsentlig 
betydelse för det militära försvaret. Detta gör dem till en viktig samarbetspartner 
för den europeiska teknologi- och materielförsörjningen (Ds 2003:34 s.74). Likaså 
behöver den amerikanska industrin tillgång till den europeiska markanden för att 
fortleva, ”[d]et finns därför ett intresse för både Europa och USA att söka 
lämpliga samarbetsformer” (Ds 2001:14 s.50-1). 

Handlingsfrihet är ett nyckelord för en alliansfri stat som Sverige. Denna 
aspekt sträcker sig även över materielförsörjningen till det militära försvaret 
(Björklund 21/1 2003). Tillgång till nationell som internationell kompetens i 
forsknings- och utvecklingshänseenden bidrar till ökad handlingsfrihet, vidhåller 
beredningen. För svensk försvarsindustri handlar det således om att söka 
multilaterala försvarsmaterielsamarbeten som samtidigt skulle lägga grunden för 
ömsesidiga beroenden stater emellan. Men framförallt betonas, så ”möjliggörs 
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utveckling och anskaffning […] genom att framför allt utvecklingskostnaderna 
kan delas mellan deltagande länder” (Ds 2003:8 s.56). Genom långsiktiga teknik-
utvecklingsbeställningar påverkar staten även ett brett spektrum av industrin, viket 
ger spin-off effekter i hela ekonomin, denna aspekt bör onekligen vägas in menar 
regeringen (Björklund 20/1 2004). 

 
”Genom ett fortsatt utvecklat försvarsmaterielsamarbete inom EU skulle fördelar kunna 
uppnås både för det nationella försvaret och för Sveriges deltagande i ESFP:s bristtäckn-
ingsarbete. Sverige ställer sig därför generellt positivt till att försvarsmaterielsamarbetet 
inom EU utvecklas i de former som tillgodoser Sveriges intressen. […] Ett utvecklat EU 
blir i detta samanhang också en bra industriell partner för USA” (Ds 2003:23 s.74) 
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6 Utvärdering och Konklusion 

Hur kan då argumentationen med anknytning till ett svenskt engagemang inom 
den europeiska försvars- och säkerhetspolitiken sammanfattas? Som det 
inledningsvis anfördes föreligger en bred argumentation kring motiv som kan 
relateras till olika principer inom ramen för Sveriges deltagande. Vad som 
framgår förhållandevis tydligt vid den empiriska granskningen är att några av 
dessa grupper finner större relevans än andra. Företrädelsevis finns från 
regeringen och försvarsberedningens en explicit koppling till svenskt engagemang 
inom FN som utgångspunkt i ett aktivt deltagande, samt målsättningen att denna 
tradition ofrånkomligen kvarstår. Detta berörs inte i samma omfattning inom 
massmedia, emellertid måste det uppfattas som naturligt att regeringen förtydligar 
en lång utrikespolitisk tradition för att bevara trovärdigheten (jfr Herolf et al. 1999 
s.160-1). Målsättningen med en debattartikel eller uttalande i massmedia bör 
därmed ses som en möjlighet att opponera. Detta beskriver den största skillnaden i 
materialet. 

Det framhävs även en uttrycklig vilja att bygga en egen förmåga med 
konkreta resurser för framtida kris- och konflikthantering. Samtidigt betonas hur 
denna resurs ingalunda får konkurrera med amerikanska intressen utan snarare bör 
komplettera när dessa inte infaller med svenska. Inom alla linjer går ekonomiska 
aspekter att urskilja. För svensk del handlar det huvudsakligen om framtiden för 
en relativt stor försvarsindustri. Med detta utgångsläge mot ESFP förenklar ett 
samarbete inom försvarsmaterielområdet flera delar inom både teknikutveckling 
och materielanskaffning. Ekonomiska argument är även tydlig sammanbundna 
med målsättningar om närmare integration. Implicit behandlas här EMU:s roll i 
säkerhetspolitiken, men att detta direkt skulle påverka svenska vägval går inte att 
urskilja. Låt oss återgå till de olika argumentationslinjerna och sammanfatta 
vilken koppling som återfunnits till, och mellan, de olika argumentationslinjerna 
och empirin. 

 
 

6.1 Argumentationslinjerna  

I en europeisk trend med minskade offentliga anslag finns ekonomiska vinster i ett 
samarbete. Sverige har även en relativt stor försvarsindustri som behöver en 
vidgad marknad för att fortleva. 
 

Försvarsindustrin i Sverige kopplas starkt samman med en bevarad 
alliansfrihet. Ur denna målsättning argumenteras att Sverige bör bevara bredast 
möjliga kompetens inom forskning, utveckling och tillverkning, områden där vi 
redan idag har framskjutna positioner. Detta skapar därmed förutsättningar att på 
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sikt kunna bevara största möjliga utrymme för handlingsfrihet i framtiden. Ur rent 
nationella intressen finns även i Sverige en stark koppling mellan försvarsmateriel 
och den civila industrin, som har varit nära knuten till forskning och utveckling. 
Genom möjliga spin-off effekter till andra områden inom ekonomin och framför 
allt industrin, påverkas även den offentliga ekonomin.   

Utöver att ett europeiskt samarbete förbättrar kostnadseffektiviteten och 
tillåter produktionsserier vilka en nationell industri skulle ha svårt att handskas 
med ensamt, lyfts två viktiga fördelar fram. För det första skulle ett utvecklat 
samarbete ytterligare binda samman medlemsländerna och fördjupa den 
ekonomiska integrationen, vilket stärker det ömsesidiga beroendet i Europa. Ett 
fortsatt amerikanskt engagemang skulle även upprätthållas utifrån ekonomiska 
motiv. Detta kan ses som en bred europeisk säkerhetsaspekt och samtidigt 
motivera en hög aktivitetsnivå. För det andra underlättar ett industriellt samarbete 
teknisk interoperabilitet och samordning kring resurs- och materielanskaffning 
inom ESFP. En sådan effektivitetsaspekt bidrar därmed positivt till en 
övergripande målsättning om att kunna förse FN med snabba och tillförgripliga 
enheter för fredsfrämjande insatser.  

 
En tradition av internationellt engagemang och FN som hörnsten i den 

aktiva utrikespolitiken. ESFP och ”battle group-konceptet” kan bistå FN vid 
framtida operationer och Sverige med en fortsatt framträdande roll. 

 
Detta är det starkaste och tydligaste argumentet. Från svenskt perspektiv 

framstår tydliga målsättningar om att kunna stärka FN som redskap för 
internationell fred och säkerhet. Bakgrunden med konflikten på Balkan och 
USA:s krig i Irak visar på en trend där industriländerna lägger sina resurser 
utanför organisationens ramar. Och då USA är den enda kvarvarande supermakten 
med förmåga att agera globalt blir deras intresse och engagemang oftast styrande 
förutsättningar. Detta som i sin tur medfört att det främst är utvecklingsländerna 
som bidrar till FN:s fredsbevarande insatser medför ytterligare en aspekt. I ett 
konfliktmönster med regionala oroshärdar och växande antal inomstatliga 
konflikter skulle ESFP effektivisera FN som redskap genom snabba insatser. För 
Sverige framstår det självklart att Europa utifrån gemensamma värderingar bör gå 
i det främsta ledet vid spridandet av demokrati och internationell fred och 
säkerhet. 

 
Aktivitet ger trovärdighet, utanför EMU tappas inflytande, att stå utanför 

kan leda till politisk marginalisering och minskade påverkansmöjligheter. Genom 
ESFP kan Sverige ytterligare närma sig Europa och säkerställa framtida 
gemensamma intressen. 

 
Detta är nog den argumentationslinje som finner minst relevans i granskat  

material. Samtidigt som EMU betraktas vara av viss framtida betydelse för 
europeisk säkerhetspolitik, finns inga explicita kopplingar till att ett svenskt 
utanförskap skulle inverka på ett aktivt engagemang inom ESFP. Men om detta 
verkligen är fallet kan idag vara svårt att utröna. För att verkligen kunna skapa en 
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blid av hur svenska vägval inom EMU har påverkat svåra försvars- och 
säkerhetspolitiska bedömningar behöver tiden troligtvis mogna. Kanske skulle 
djupintervjuer ett par år fram i tiden, med politiker och tjänstemän vid 
framskjutna positioner, kunna utröna och bidra med en tydligare bild kring 
huruvida EMU påverkat svenskt engagemang.   

Som ovan antytts finns emellertid integrationspolitiska aspekter kring ESFP 
inom flera områden. Utvecklandet av gemensamma krishanteringsredskap och ett 
bibehållet engagemang från USA i Europa bidrar båda till ett ömsesidigt beroende 
genom minskade politiska avstånd. Att Sverige tidigt arbetade för att införliva 
Petersburgsuppgifterna kan även låtas illustrera hur enbart ett aktivt engagemang 
leder till påverkansmöjligheter. Här krävs samarbete, för Sverige som småstat i 
Europas utkanter är påverkansmöjligheterna små om vi står utanför. För att kunna 
påverka måste vi vara aktiva, detta gäller såväl FN som EU. 

 
En egen Europeisk förmåga behövs för att i realiteten säkerställa framtida 

fred, stabilitet och säkerhet i Europa, när synen på NATO:s framtida roll och 
USA:s säkerhetspolitiska engagemang i Europa splittrar. 

 
Perspektivet med viket engagemanget i ESFP sker varierar troligtvis med 

antalet medlemsländer. Från svenskt håll finns tydliga utgångspunkter. Konsta-
teranden om att USA militära intressen i Europa minskar bygger på föreställ-
ningen om att det säkerhetspolitiska läget i Europa är gott. Samtidigt vill man från 
svenskt håll bibehålla ett amerikanskt engagemang men som mer grundar på 
partnerskap och icke-militära förhållanden. När det gäller de direkt militära och 
materiella resurserna har EU alla de tillgångarna och den kompetens som behövs 
för att vi inte ska stå handfallna när ännu en kris inträffar i vårt närområde. 
Utvecklingen av en europeisk krishanteringsförmåga ses därmed som ett naturligt 
steg i denna utveckling. Den kan bidra till ökat samarbete, enheter för framtida 
FN-insatser och en europeisk handlingsfrihet med minskat beroende om USA inte 
kan eller vill ingripa. 

 
 
 

Fig. 2 Sammanfattning av argumentationslinjernas täckning 
Kärnan utgörs av FN som fundament för regional och global säkerhet. 
Övriga områden motiveras med uttrycklig koppling till denna linje. 

FN
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6.2 Slutord 

Ambitionen med denna uppsats var att åstadkomma en förståelse kring 
huvuddragen i resonemanget för Sveriges deltagande i den europeiska säkerhets- 
och försvarspolitiken. Argumentationen grupperades efter fyra principer i samspel 
med empirin för att genomföra studien och gestalta innehållet. Vad är då 
resultatet? Vi har kunnat se hur ett argument är det dominerande, ur vilket övriga 
sedan (kan) relateras. Härigenom har vi även erhållit en bild av hur tätt 
sammanbunden de olika motiveringarna är och att det även kan vara svårt att 
skilja dem åt eller uppfatta vilken som är den dominerande. Vi har likaså i någon 
mån funnit spår av alla argumentationslinjer men i varierande utsträckning. Här 
påträffas också en variation i de olika källorna. Oppositionen hade de mest 
avvikande uppfattningarna medan regeringen och försvarsberedningen var mer 
bundna till traditionella linjer i motiveringarna. 

Argumentationen kring det svenska engagemanget kan utifrån denna studie 
sammanfattas kring fem punkter, utan inbördes rangordning, vilka alla berör de 
olika principerna som utformades under kapitel 5:  

 
• Gemensamma resurser för konflikt- och krishantering för gränsöverskridande 

samarbete och större operativ effektivitet. 
• Stärka FN som redskap och därigenom öka förutsättningarna för internationell fred 

och säkerhet. 
• Handlingsfrihet för framtida alliansfrihet genom bibehållen kompetens och 

försvarsindustri. 
• Ekonomiskt och politiskt sammanfläta länder närmare varandra och därigenom 

öka det ömsesidiga beroendet. 
• Utveckla kostnadseffektiviteten och samordning inom industrin samt utnyttja 

europeiska stordriftsfördelar. 
 
En jämförande studie, mellan hur Danmark, Norge, Finland och Sverige 

utformar sin försvarspolitik, skulle som nästa steg vara intressant. De nationella 
problemen är liknande och omvärldsläget är detsamma, men ändå ser lösningarna 
så olika ut. En sådan studie skulle även kunna utveckla effektivitetsmått inom 
försvarspolitiken gällande både ekonomiska medel och operativa enheter. En 
jämförelse skulle även bidra till en mer teoriprövande situation kring 
argumentationen, för att nå dit kan denna uppsats ses som ett första steg.  

Det skulle även finnas intresse i att genomföra denna undersökning igen då 
den inre argumentationen upplevs vara väl dold. Men för att kunna se om den 
tesen stämmer bör det ske i ett återblickande perspektiv. Att låta tiden gå och 
därefter använda djupintervjuer med politiker och tjänstemän som under 
tidsperioden haft framskjutna positioner. Detta skulle sannolik ytterligare tränga 
in i aktörens tankevilja och därigenom även kunna svar på frågan varför genom 
tydligare orsakssamband. 
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