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Abstract  

The European Union initiated the Permanent Structural Cooperation (PESCO) in december 

2017, which is a security and defence strategy based on the Treaty on European Union, in 

which 25 of the 28 union member-states participate in. It is a step towards deeper European 

integration for the EU-countries, which aims to bring together the national armed forces as a 

united power. The president of the European Commission, Jean-Claude Junker announced 

that PESCO was an historical milestone, followed by the French president Emanuel Macron 

who announced that this defence Cooperation was a step towards an independent European 

army. Within PESCO, the EU strives to achieve the concept of strategic autonomy, which can 

be considered a koncept of making EU defence independent. At the same time, EU strives to 

deepen the Cooperation with NATO. Could an effort in PESCO, and especially if this would 

be reinforced with an emphasis on strategic autonomy, lead to in-depth integration within the 

EU and a more active EU in world politics, either in cooperation with NATO or perhaps as a 

competitor of NATO in the long term? In this essay I will examine PESCO and what this 

defence cooperation may entail for the development of the EU and the role of the organization 

in the world. The method that is used in this thesis is qualitative content analysis. PESCO is 

analysed with the theory of intergovernmentalism, through three thematisations: 

1) PESCO and European integration 

2) PESCO and the relationship between EU and NATO 

3) PESCO and the EU’s pursuit to achieve strategic autonomy 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

“When I see President Trump announcing that he’s quitting a major disarmament treaty which was 

formed after the 1980s Euro-missile crisis that hit Europe, who is the main victim? Europe and its 

security.” The French president continued: ”We will not protect the Europeans unless we decide to 

have a true European army” (Macron quoted in The Independent, 2018).  

Den franska presidenten Emanuel Macron väckte stora rubriker när han uttryckte att Europa 

behövde en egen armé. I december 2017 inrättade EU försvarssamarbetet ”EU:s permanenta 

strukturerade samarbete” (Permanent Structural Cooperation, PESCO) som eventuellt kan 

liknas vid just en strategi med målet att uppnå en europeisk självständig armé. EU:s höga 

representant för utrikes- och säkerhetspolitik Federica Mogherini, Europarådets ordförande 

Donald Tusk samt EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junker var alla mycket 

positiva till det nya försvarssamarbetet och uttalade sig om detta bland annat som en historisk 

milstolpe, förverkligande av en försvarspolitisk dröm och att Lissabonfördraget hade vaknat 

till liv (Hagström Frisell & Sundberg, 2018: 5).  

Utvecklingen av PESCO inleddes sommaren 2016 när EU fastställde den globala strategin för 

utrikes och säkerhetspolitik och har även en koppling bakåt till Lissabonfördraget. Det här var 

ett paket med olika strategier och förslag som framförallt drevs av EU-kommissionen men 

inte minst också av Frankrike och Tyskland. Vid sidan av PESCO inrättade EU dessutom en 

ledningsfunktion för gemensam militär utbildning samt en europeisk försvarsfond (European 

Defence Fund, EDF) i syfte att stödja och bedriva försvarsforskning, utvecklande av vapen 

och annan militär materiel (Hagström Frisell & Sundberg, 2018: 5-7).  

Att EU relativt hastigt intresserade sig för och diskuterade ökade utrikes- och 

försvarspolitiska samarbeten kan enligt forskningen till största del förklaras av en del 

händelser som tros påverkat EU de senaste åren och upplevts som en förhöjd hotbild 

(Beckmann & Kemping, 2017: 1-3). Dessa händelser kan ses som både externa i form av 

ökade konflikter i tredje-part länder, och som interna, med terroristattacker samt ett ökat 

migrationstryck (Delade visioner, 2016: 1-4). Jean-Marie Guéhenno, chef vid den ideella 

konfliktförebyggande organisationen ’International Crisis Group’, förklarar det som att EU 

länge har försökt att använda sig av ”mjuk makt” (att uppnå makt genom inflytande och 

påverkansarbete) Exempelvis har Europa strävat efter att influera och påverka tredje-part 

länder, trots att denna europeiska modell inte tycks ha fungerat. För att uppnå detta behöver 



Lunds universitet   STVK02 

Statsvetenskapliga institutionen  HT18 

  Handledare: Magnus Jerneck 

2 
 

därför Europa ”hård makt” (makt från exempelvis ekonomiska och militära påtryckningar) där 

EU ska ta en mer ansvarsfull och kraftfull roll för att kunna förhindra exempelvis krigsutbrott 

i ett tidigt skede (International Crisis Group, 2017; Delade visioner, 2016: 1-5). PESCO kan 

medföra att EU:s integration kommer att påskyndas och konsekvenserna kan bli stora både för 

EU som institution och för de enskilda medlemsländerna. Det finns ingen entydig definition 

av europeisk integration, men en definition som användes redan 1958 är Ernst Haas 

begreppsbestämning: ”…integration equals the formation of a new political community. In the 

process of integration, national political actors were persuaded to shift their loyalties, expectations and 

political activities for a new centre whose institutions possess or demand jurisdiction over the national 

states” (Haas, 1958: 4-5). 

Vidare ses PESCO av många som en del av en strävan efter ökad strategisk autonomi, vilket 

innebär målsättningen att EU självständigt hanterar och agerar i utrikes och säkerhetspolitiska 

frågor. Strategisk autonomi omfattar en mångfald av områden där bland annat militära 

insatser/försvar, demokratispridning etc. ingår. Från offentliga handlingar och utlåtanden från 

olika EU representanter framkommer att arbetet för att uppnå strategisk autonomi är komplext 

men med en tydlig bild av att EU nu vill stå på egna ben, utan utomeuropeiskt beroende från 

framförallt USA/NATO (Delade visioner, 2016; Fiott, 2018: 1-7). Däremot behöver inte 

PESCO leda till att samarbetet inom NATO begränsas, det finns skrivningar inom PESCO 

som bland annat innehåller konkreta förslag på samarbete mellan de bägge aktörerna 

(Europeiska Unionens officiella tidning, 2012: 38-41). Som framkommer kan relationen 

mellan NATO och PESCO tolkas som komplex och tvetydig, att dessutom några av EU:s 

medlemsländer inte är medlemmar i NATO är också en viktig aspekt (Bendiek, 2017: 28; 

Kempin & Kunz, 2017).  

Generalsekreteraren för Allmänna försvarsföreningen och Director för Northern Europe i 

Atlantic Council, Anna Wieslander, menar att Europa idag är långt ifrån att på egen hand 

hantera en storskalig kris eller krig då Europa över en lång tid varit beroende av militärt stöd 

från USA. Vidare, menar hon att det även råder stor oenighet mellan EU:s medlemsstater 

kring attityderna för ett utökat försvarssamarbete (PESCO). Medan framförallt Tyskland, 

Frankrike, Italien och Spanien är drivande och positiva så förhåller sig Storbritannien, Polen 

och de baltiska länderna mer kritiska och vill snarare se ett utökat samarbete med NATO 

(Svenska Dagbladet, 2018). Relationen mellan NATO och EU sett utifrån bildandet av 

PESCO är därför mycket intressant att undersöka. 
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1.2 Problemformulering, syfte & frågeställning  

Frågan är vad ett nytt försvarssamarbete inom EU kommer att betyda för EU och de enskilda 

medlemsstaterna. Med andra ord, kommer PESCO att förändra EU och det sätt som 

samarbetet inom EU ser ut idag?  Kan en satsning på PESCO och inte minst om detta 

förstärks med en betoning på strategisk autonomi leda till en fördjupad integration inom EU 

och ett mer aktivt EU i världspolitiken, antingen i samarbete med NATO eller kanske som en 

konkurrent till NATO på sikt? Det finns diskussioner bland forskare om att PESCO kommer 

att fördjupa den europeiska integrationen på ett liknande sätt som EMU gjorde (Iakovidis & 

Galariotis, 2018: 7-10). I denna uppsats kommer jag att undersöka PESCO och vad detta 

försvarssamarbete kan komma att innebära för utvecklingen av EU och organisationens roll i 

världen. PESCO-fördraget är ett relativt outforskat område, dessutom juridiskt bindande för 

de länder som skrivit under (alla EU länder utom Danmark, Storbritannien och Malta). Utifrån 

den emellertid begränsade forskning som finns kring EU:s försvarssamarbete och PESCO (se 

kapitel två om forskningsöversikt) samt den politiska diskussion inom EU i frågan har jag 

formulerat syfte och tre tematiska frågeställningar.  

Syfte: 

Mitt syfte är att undersöka PESCO:s betydelse för EU.  

Frågeställningar: 

1) Hur kan PESCO påverka den europeiska integrationen?  

2) Hur påverkar PESCO relationen mellan EU och NATO? 

3) Varför strävar EU efter strategisk autonomi och vilken relation finns mellan PESCO 

och strategisk autonomi? 

1.3 Disposition  

Inledningsvis kommer en övergripande introduktion av EU:s försvarssamarbete ”PESCO” att 

presenteras följt av problemformulering, syfte samt uppsatsens frågeställningar. Därefter 

presenteras och diskuteras tidigare forskning. Vidare redogörs uppsatsens metod med de 

metodologiska val och överväganden som har gjorts. Sedan följer teorikapitlet baserat på 

teorins bakgrund och innebörd där det till viss del tillkommer jämförelse med alternativa 

teorier, vilket avslutas med olika forskares kritik gentemot den valda teorin. Materialet 

kommer slutligen att analyseras enligt frågeställningarnas tre tematiseringar, följt av slutsatser 

och avslutande diskussion.  
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2. Tidigare forskning  

Under lång tid har frågan om ett gemensamt försvar inom EU och dess föregångare betraktats 

som mycket känslig och svår. Inte minst beroende på att försvarsfrågan har setts som något 

som de enskilda medlemsländerna själva ska bestämma över och utforma (Howorth, 2017: 

343). 

Zimmerman & Dur (2016) samt Kagan (2003) diskuterar varför inte ett gemensamt EU 

försvar har förverkligats tidigare och vilka problem som medlemsländer uppfattar att det finns 

i försvarsfrågan. Motståndet mot ett gemensamt försvar kommer huvudsakligen enligt Kagan 

(2003) från enskilda medlemsländer som är mycket tveksamma till att lämna beslutsfattande i 

försvarsfrågor till ett gemensamt EU försvar. 

Även om frågor kring försvarssamarbete har diskuterats inom EU och dess föregångare så har 

relativt lite skrivits om detta. Howorth (2017) menar exempelvis att det finns mycket 

forskning kring europeisk integration i stort sätt i alla frågor utom just försvarsfrågan. En del 

av de vetenskapliga artiklar kring frågan som skrivits har gjorts inom ramen för institut och 

har ofta varit en blandning av vetenskapliga undersökningar och policyförslag. Exempelvis 

har flera av de artiklar som framkommit i forskningsöversikten skrivits av forskare knutna till 

Stiftning Wissenschaft und Politic (German Institute for International and Security Affairs). I 

dessa vetenskapliga artiklar finns förutom allmänna policyrekommendationer ofta också ett 

tyskt perspektiv vad gäller förslag till utformning av politik.  

Ett konkret exempel på denna blandning av vetenskap och policy är Beckmann & Kempin 

(2017) som i artikeln ”EU Defence Policy needs Strategy” menar att EU mot bakgrund av 

osäkerhet inom NATO mellan USA (eller rättare sagt president Trumps administration) och 

de flesta andra NATO-medlemmar har ändrat sin försvarspolitik i riktning mot mer 

samarbete. Vidare är risken för hybridattacker (som innefattar diplomatiska, kommersiella, 

ekonomiska attacker och ”IT-krig” för att destabilisera, se till exempel Helwig, 2018) en 

annan viktig aspekt i förklaringen till EU:s förändrade riktning. Inte minst har EU aktiverat 

PESCO som enligt författarna innebär ett tydligt mandat för gemensamma militära 

operationer. Men Beckmann och Kempin hävdar att det återstår att se hur mycket suveränitet 

som medlemsländerna är beredda att avstå. Deras rekommendation är att medlemsstaterna ska 

våga avstå makt för allas och deras egen skull (Beckmann & Kempin, 2017: 1-3). 
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Steinbrecher (2017) utvecklar i en artikel orsakerna till att EU hittills inte (2017) har lyckas 

med ett starkt och gemensamt försvarssamarbete. Han anser att eftersom vissa av EU:s länder 

är neutrala medan andra är medlemmar i NATO är det svårt att skapa ett gemensamt EU-

försvar (se även Ojanen, 2006). Dessutom vill de flesta länder inte ge upp sitt 

självbestämmande i militära frågor, vidare finns det motsättningar mellan stora EU länder och 

mindre och det finns också olika inställning till hur mycket som ska spenderas på 

gemensamma militärutgifter, både mellan länder och inom länder. Dock har en 

överenskommelse gjorts som i likhet med NATO:s mål yrkar på att 2% av ett medverkande 

lands BNP ska läggas på försvarsutgifter och av dessa ska minst 20% vara till större 

försvarsmaterielssatsningar (Steinbrecher, 2017: 5-7; Beckman & Kempin, 2017: 2; Menon, 

2011: 75-76). Steinbrecher (2017) ser NATO som den organisation som agerar vid 

konventionella krig men vid hybridkrig skulle EU kunna hantera detta. Bendiek (2017: 5-17) 

är dock mycket tveksam till förmågan inom dagens EU till detta. Hon hävdar att länder i EU 

var för sig är för svaga för att stå emot exempelvis ett cyberangrepp. Enda möjligheten enligt 

Bendiek är att EU länderna tillsammans utvecklar motståndskraft mot hybridkrig. Detta 

kräver att EU integreras alltmer. Men även om Bendiek ser detta som eftersträvansvärt är hon 

tveksam till begreppet ”strategisk autonomi” som diskuteras som ett mål för EU av vissa 

länder. Enligt henne kan detta leda till en brytning mellan Europa och USA. Med andra ord 

skulle NATO-samarbetet kunna spricka om EU går vidare i riktning mot strategisk autonomi 

(Bendiek, 2017: 28).  

Kempin & Kunz (2017) tonar emellertid ner faran med att NATO skulle kunna spricka om 

EU går vidare med ”strategisk autonomi”, inte minst beroende på att Storbritannien ska lämna 

EU. När Storbritannien lämnar behövs enligt Kempin & Kunz (2017) istället samarbetet 

mellan EU och NATO att stärkas. De ser ett behov av både utökat försvarssamarbete i EU, 

inte minst ett EU som är mer aktivt i världspolitik, och fortsatt NATO-samarbete. 

Helwig menar att det finns en motsättning inom EU i synen på hur försvaret inom EU ska 

stärkas. Idag, 2018, är 22 länder både medlemmar i EU och NATO (d.v.s. 6 EU länder är inte 

NATO-medlemmar). NATO-spåret är fundamentalt för länder i öst och ofta även 

Centraleuropa medan flera länder i väst gärna ser att EU utvecklar ”strategisk autonomi” som 

ett sätt att stärka ett eget europeisk försvar utan USA (Helwig: 2018: 1). Helwig menar att 

PESCO är så nytt att det är svårt att bedöma vad detta kommer att betyda för NATO. Han ser 

dock nödvändigtvis inte att PESCO ska uppfattas som motsats till NATO utan EU med 
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betoning på PESCO ska kunna utveckla ett samarbete. Detta är också tydligt i skrivningarna 

kring PESCO menar Helwig (2018: 1-4).  

Hittills i de artiklar som presenterats i översikten har PESCO behandlats relativt lite. 

Forskningen om PESCO är mycket begränsad. I artikeln ”European Defence: Give PESCO a 

Chance” av Biscop (2018) görs en mer omfattande genomgång av PESCO. Till skillnad från 

tidigare försök med ett militärt samarbete inom EU menar Biscop att denna gång är det ett 

bindande avtal för de länder som skrivit under. Även om exempelvis krigsfartyg och flygplan 

ägs av enskilda länder så blir deras styrka mycket kraftigare om de samordnas inom 

EU/PESCO menar Biscop (2018: 164). Det blir också mycket kostnadseffektivare. Inte minst 

Frankrike agerar för att PESCO ska bli en reell styrka att räkna med i form av en armé, stor 

budget och gemensam försvarsdoktrin. Han skriver: ”PESCO could be the single umbrella under 

which European states engage in cooperation and integration to meet all of their capability targets, for 

both NATO and the EU” (Biscop, 2018: 170).  

Även Iakovidis & Galariotis (2018) ser PESCO som en nödvändighet för att EU:s 

medlemsländer ska kunna försvara sig bättre, inte minst mot hybridkrig och terrorism. 

PESCO står dock inför två stora problem som måste lösas enligt Iakovidis och Galariotis 

(2018: 2) om EU:s försvarssamarbete ska kunna stärkas och utvecklas. Dessa är relationen till 

NATO och vad som händer efter Brexit. De avslutar sin artikel genom att hävda att: ”…there 

is a possibility that PESCO can bring both a change in attitudes and further promote European 

integration. More European defence in Brussel means less nationalism in European capitals” 

(Iakovidis & Galariotis, 2018: 8). 

Den enda studie som framkommit i min forskningsöversikt kring PESCO som skrivits på 

svenska är en rapport från Försvarets Forskningsinstitut, FOI av Hagström Frisell och 

Sundberg (2018). Syftet studien är att analysera vad PESCO betyder för EU, relationen med 

NATO och inte minst den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Deras slutsatser är att 

Sverige både har intresse av att EU-institutionerna ges en central roll i försvarssamarbetet 

men också, som en sorts motsats, att Sverige samtidigt värnar det mellanstatliga samarbetet 

(Hagström & Sundberg, 2018: 5, 28). 

Sammanfattningsvis visar översikten att forskningen kring PESCO är ett i stort sett outforskat 

område  och att större delen av den knapphändiga forskning som gjorts har kopplingar till 

institut och policyrekommendationer. 
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3. Metod  

3.1 Utomvetenskaplig relevans 

Med utomvetenskaplig relevans inom forskning menas att forskning som bedrivs ska, utan 

några bestämda kriterier, ha någon form av relevans utanför forskarsamhället. En fråga 

forskaren bör tänka på är varför just ens egen forskning kommer ha någon betydelse för 

”omvärlden” (Teorell, Svensson, 2007: 18-19). För mitt forskningsämne finns en hög grad av 

en sådan utomvetenskaplig relevans då det är högst aktuellt för medborgare i Sverige och 

övriga EU-länder att ha en ökad kunskap och förståelse för landets försvarssamarbeten inom 

den Europeiska Unionen. Försvarspolitiska frågor kan ses som en angelägenhet för gemene 

medborgare, särskilt då PESCO av vissa anses ge avkall på det nationella självbestämmandet 

(Howorth, 2017: 343) samt då uppsatsen även undersöker vad konsekvenserna av detta 

fördjupade samarbete i förlängningen skulle kunna leda till. Därför kan studier av PESCO i 

hög grad betraktas som samhällsnyttigt, dessutom, vilket redogörs mer ingående i kapitel 2 

”tidigare forskning”, är PESCO ett relativt outforskat fall vilket kan bidra till ökat 

omvärldsintresse.  

 

3.2 Kvalitativ fallstudie av PESCO 

Tidigt i uppsatsprocessen intresserade jag mig för EU:s försvarssamarbete då jag uppfattade 

det som ett resultat av PESCO:s uppkomst att samarbetet togs till en högre nivå. Att fallet 

dessutom var komplext utifrån olika infallsvinklar ökade mitt intresse ytterligare. Genom 

inläsning av materialet gavs jag ökad förståelse för försvarssamarbetet och utifrån detta fann 

jag tre teman som jag ansåg vara relevanta att undersöka vilka specificeras i uppsatsens 

frågeställningar. Vidare sökte jag lämplig teori för att analysera fallet vilket jag efter att ha 

jämfört olika teorier betraktar teorin om intergovernmentalism som bäst lämpad. Detta 

förfarande kan kategoriseras som induktiv forskning (Teorell & Svensson, 2007: 49-51). 

Studien är i metodologiska termer en ”teorikonsumerande studie” vilket innebär att fallet, 

PESCO, är det centrala för undersökningen där intergovernmentalism används som ett 

analysredskap. Detta betyder att redan vedertagna förklaringsmodeller används för att besvara 

frågeställningarna vilket innebär att studiens resultat inte nödvändigtvis behöver vara 

generaliserbart (Esaiasson m.fl. 2012: 42, 89).  



Lunds universitet   STVK02 

Statsvetenskapliga institutionen  HT18 

  Handledare: Magnus Jerneck 

8 
 

För den här studien har jag ansett det lämpligt att använda mig av en kvalitativ fallstudie som 

forskningsdesign vilket exempelvis innebär, som i mitt fall, valet av att studera fördraget 

”EU:s permanenta strukturerade samarbete”, som noggrant undersöks för att få en fördjupad 

bild  av det valda ämnet (Lindstedt, 2017: 93). Detta tillvägagångssätt passar denna uppsats då 

den handlar om att förstå och tolka det EU-gemensamma försvarssamarbetet PESCO där jag 

dessutom analyserar konsekvenserna av detta fördjupade samarbete utifrån tre relevanta 

tematiseringar. Att i den här uppsatsen undersöka PESCO:s betydelse för EU som institution 

utifrån olika infallsvinklar och därmed analysera mitt fall på djupet bidrar en kvalitativ 

fallstudie till att besvara (Esaiason m.fl. 2012: 88-90, 108-109).  

Den metod  jag har valt för uppsatsen är en form av kvalitativ innehålls- och textanalys 

eftersom jag har gjort ett urval av lämpligt material kopplat till mitt forskningsämne såsom 

dokument och policyrekommendationer som har granskats och kritiskt tematiserats. Fokus har 

legat på innehållet i materialet som jag har analyserat utifrån mitt syfte, mina frågeställningar, 

med hjälp av tidigare forskning samt den valda teorin (Bergström & Boreus, 2012: 40-42; 

Esaiason m.fl. 2012: 193-194; Lindstedt, 2017: 215-218). Även om jag under processen har 

haft ett tydligt syfte och bestämda intressen vid genomläsning av materialet har jag varit 

öppen för att materialet kan ge oväntade infallsvinklar. Materialet har därför lästs igenom ett 

flertal gånger. De tre teman som jag valt ut att analysera är; PESCO och EU:s integration, 

Relationen mellan EU (PESCO) och NATO samt Strategisk autonomi. 

Vidare har jag gjort ett så kallat strategiskt urval då jag redan inledningsvis valt att begränsa 

mig till att analysera fallet PESCO utifrån och således valt att inte analysera ett slumpmässigt 

fall. Denna avgränsning för att undvika att ”endast analysera på ytan” genom att ha ett för 

stort materialomfång utan istället kunna analysera på djupet med ett snävare material, vilket 

fortfarande är att betrakta relevant och intressant för fallet (Teorell & Svensson, 2007: 83-85; 

Esaiason m.fl. 2012: 220-221). För att uppnå detta har jag studerat officiella EU-dokument 

vilka innefattar beslutsdokumentet där PESCO deklarerades skulle träda i kraft: 14866/17 av 

Europeiska unionens råd, de tidigare EU-fördragsdokumenten: artikel 42,6 samt artikel 46 i 

fördraget om europeiska unionen samt protokoll 10, artikel två från samma fördrag. Till detta 

har jag analyserat offentliga uttalanden och dokument från en rad EU-inflytelserika organ och 

personer. Därtill har jag dessutom använt mig av uttalanden från ”utom-EU” aktörer som 

exempelvis Jean-Marie Guéhenno vid International Crisis Group. Jag har även studerat den 

begränsade forskning som finns inom området.  
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Hade jag istället för att använda mig av kvalitativ metod utformat en kvantitativ studie hade 

jag kunnat undersöka andra intressanta aspekter av PESCO, där ett exempel på en sådan 

forskning vore om jag bedrivit surveyundersökningar för att försöka besvara en populations 

syn på det utökade europeiska samarbetet (se exempelvis Steinbrecher, 2017: 11-19). 

Härigenom skulle jag kunnat göra generaliserbara slutsatser kring svenska medborgares syn 

på PESCO.  Detta hade sannolikt varit intressant och med visshet kunnat bidra till viktiga 

slutsatser men då mitt syfte snarare är att kritiskt analysera PESCO:s betydelse för EU 

kommer således en kvalitativ fallstudie hjälpa mig att besvara detta mer detaljerat. Kring 

forskningsstrategin brukar man även dela in de metodologiska urvalen som antingen extensiva 

eller intensiva. Intensiva fall brukar betecknas som färre fall där forskaren snarare ”går på 

djupet” och där extensiva fall vanligtvis har fler analysenheter och där forskaren analyserar 

”på bredden”. Jag som strävar efter att förstå försvarssamarbetet på ett genomgripande plan, 

kommer således att bedriva intensiv forskning. Mätningarna kan inte ses som stickprov som 

kan representera någon form av population, därför kommer resultatet att vara svårt att 

applicera/generalisera till andra undersökningar, men kan däremot bidra till antaganden som 

kan prövas och falsifieras (Teorell & Svensson, 2007: 11, 264-267).  

 

3.3 Validitet och reliabilitet  

Den metod, det material och det teoretiska verktyg som jag har valt passar bra för uppsatsens 

syfte som är att undersöka PESCO:s betydelse för EU och uppsatsen har därför hög validitet. 

Det analyserade materialet samt den tidigare forskningen omfattar ett stort antal skilda källor, 

detta för att forma ett brett omfång av olika infallsvinklar och att ha en stark vetenskaplig 

grund i argumentationen. Jag har noga redogjort för den forskning som i nuläget finns 

tillgänglig i ämnet och sökt vara tydlig med forskningsprocessen. Tyvärr är dock den 

forskning som för närvarande finns om PESCO knapphändig. Den metod som jag valt kan 

benämnas som kvalitativ innehålls/textanalys och har varit  fruktbar för att genomföra 

undersökningen och för själva analysen där  syfte och frågeställningar behandlas.  Då denna 

studie är en kvalitativ fallstudie och går mer på djupet så beaktar jag i mindre grad 

reliabiliteten som är mera lämplig i en kvantitativ undersökning. Det är tveksamt om exakt 

samma undersökning kan återupprepas (replikeras) då exempelvis försvarssamarbetet inom 

EU är stadd i ständig förändring och det efterhand tillkommer  fler dokument och 

policyrekommendationer som gör att resultaten kan förändras (Teorell & Svensson, 2007: 55-

58; Lindstedt, 2017: 116).  
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 3.4 Forskarrollen och etiska överväganden 

Att upprätthålla en distans gentemot vad jag undersöker samt sträva efter en objektivitet är i 

min roll som forskare inom ramen för uppsatsskrivande avgörande för att vidmakthålla en hög 

vetenskaplig kvalitet. Till detta tillkommer etiska överväganden, vilka är viktiga att ta i åtanke 

kring forskning och studier i allmänhet och således även denna undersökning. I den här 

studien, där jag utgår från offentligt material, riskerar jag inte att orsaka någon skada utifrån 

själva materialinhämtandet. Hade jag däremot tagit del av och använt mig av exempelvis 

hemligstämplat material i form av operativa militärstrategier som skulle kunna leda till någon 

form av konflikt vore det med stor sannolikhet oetiskt och skulle kunna skada individer som 

omnämns i dokumenten. De slutsatser jag drar utifrån materialet som jag använder bör inte 

minst omfattas med en strävan efter en objektivitet av rent vetenskapliga skäl (Teorell & 

Svensson, 2007: 19-20; Esaiasson m.fl. 2012: 259). 
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4. Teori 

4.1 Teoretiskt ramverk  

Det finns en rad olika teorier som är applicerbara på europeisk integration utifrån en mängd 

skilda aspekter. Tre av dessa teorier är neorealism, neofunktionalism, samt 

intergovernmentalism. Neorealismen lägger tonvikten vid maktaspekter och staten ses som en 

enhetlig aktör. Viktigast för en stat enligt neorealismen är att överleva i en mer eller mindre 

fientlig värld. Till skillnad från neorealismen ses inom intergovernmentalismen staten som en 

aktör som är beroende av den nationella politiska diskussionen, alltså inte som en enhetlig 

aktör. Statens primära mål är inte bara överlevnad utan målen är mångfacetterade. Enligt 

neofunktionalismen leder ökad integration i Europa inom en sektor till en form av ”spill-over” 

effekt till andra sektorer. Inte minst ses integration leda till fördjupad ekonomisk 

interdependens mellan stater. För detta behövs övernationella marknadsregler (Saurugger, 

2014: 34-36, 54-57; Rosamond, 2000: 12).        

Då neofunktionalismen, som bland annat lägger tilltro till överstatliga organ vid 

integrationsprocesser och förhandlingar inte kunde bidra med någon tillfredsställande 

förklaring till varför Frankrikes dåvarande president Charles De Gaulles beslöt att motsätta 

sig Storbritanniens inträde till den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) eller att 

Frankrike vägrade att medverka i mellanstatliga möten i Bryssel (benämns historiskt som 

”den tomma stolskrisen”) (The Guardian, 2012) uppkom under 1960-talet 

intergovernmentalism som en kritik emot neofunktionalism. Grundaren av 

intergovernmentalism, Stanley Hoffman, ansåg baserat på Frankrikes agerande istället de 

enskilda staterna som de drivande aktörerna vid integrationsprocesser och förhandlingar och 

då främst ur ett europeiskt perspektiv där teorin utvecklades som förklaringsmodell 

(Saurugger, 2014: 54-56). Vidare bidrog även historikern Alan Milward till utvecklandet av 

intergovernmentalism och som menade att tack vare den fördjupade processen mot en 

europeisk integration i efterkrigstiden (1950-talet) hjälpte teorin till att återinföra suveränitet 

till Europas stater då dessa genom fördjupad integration uppnådde ökad säkerhet. Den 

europeiska integrationen hade utvecklats utifrån de enskilda staternas behov, inte från de 

överstatliga aktörerna, menade Milward (Saurugger, 2014: 55, 60-61).  Teorin om 

intergovernmentalism passar därför in i en analys av försvarsintegration inom EU som 

PESCO.  
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Utifrån kritiken mot neofunktionalismen och neorealismen kommer jag primärt att använda 

mig av intergovernmentalism vid analysen av PESCO och dess betydelse för EU. Däremot 

kommer jag till viss del även att jämföra med de andra två teorierna. 

4.2 Intergovernmentalism 

Sabine Saurugger beskriver grundtesen inom intergovernmentalism som att europeisk 

integration är genomförbart så länge integrationen med säkerhet kan motivera hur varje 

medlemsland gagnas av detta. Däremot, i de fall där något eller några länder istället blir 

lidande (se exemplen ovan när De Gaulle gav avslag mot Storbritanniens medlemskap eller 

den tomma stolskrisen) kommer integrationsprocessen att stanna av. Med anledning av detta 

kritiserade Hoffman neofunktionalistisk integrationsteori då det enligt honom var uppenbart 

att det inte var det överstatliga samarbetet som deklarerade agendan vid förhandlingarna utan 

istället var det staterna, i det här fallet Frankrike. Hoffman pekade på att i ett internationellt 

system med en rad varianter av skilda stater, med hänsyn till dess olika kulturer och historiska 

sammanhang, råder det för systemet en mångfald mellan dessa framför homogenitet. Utifrån 

denna mångfald sker förhandlingar och olika former av integrationsprocesser, många gånger 

av enskilda politiska ledare på mellanstatlig nivå. Enligt teorin är det med fundament från 

detta som integrationen kan delas upp i hög och låg politik, vilket innebär att integration inom 

vissa områden är möjlig (låg politik) medan andra är mer komplexa med hänsyn till statens 

autonomi och identitet (hög politik), menar Hoffman (Saurugger, 2014: 54-57; Rosamond, 

2000: 79).  

Vidare ses inte stater som enhetliga aktörer inom Intergovernmentalism utan snarare som 

komplexa system av maktbalans vilket för teorin leder in på fyra konceptuella perspektiv som 

kan ses som förklaringsmodeller för den europeiska integrationen, dessa är följande: 

Integration baserat på statliga eliter, europeisk integration som räddare av suveränitet, 

inslag av realism (som egentligen framkommer mer eller mindre genomgående för teorins 

olika delar) samt det fjärde perspektivet vilket är det så kallade två-nivå spelet (Saurugger, 

2014: 56-65).  

Statliga eliter 

Intergovernmentalismen lägger stor vikt vid vad som sker inom staten. Nationell politik och 

ledarna inom ett land påverkar den internationella politiken i hög grad enligt teorin. Vidare, 

lägger Hoffman i teorin vikt vid länders olika politiska kulturer som kan förklara skillnader 

mellan olika maktsfärer inom stater och i förlängningen även dess politiska ledarskikt. 
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Teorins fokus på statens ledarskikt avser främst ministrarna på de viktigaste politiska posterna 

(Saurugger, 2014: 56-58). 

Europeisk integration – räddare av suveränitet  

Enligt Milwards historiska perspektiv står den europeiska integrationen som en form av 

garant för Europas staters suveränitet vilket stämmer väl in på Hoffmans antaganden om 

integration. Centralt för honom var att regeringarna, som enligt Hoffman likaså var de 

viktigaste aktörerna, försvarade ekonomiska intressen snarare än politiska ideologier och idéer 

vilket gav upphov till en fördjupad europeisk integration. Milward argumenterar för att det 

inte var politiska ideal som fördjupade den europeiska integrationen utan istället skedde detta 

från enskilda stater som i första hand såg till sina nationella intressen för att få ekonomierna 

att växa, vilket därför gavs incitament för ekonomiskt samarbete. Här kan man tolka den nära 

kopplingen till teorin om neorealism då Milward tillskriver nationalstaten som den drivande 

aktören, inte de överstatliga samarbetena (Saurugger, 2014: 59-61).  

Inslag av neorealism    

Det tredje konceptuella perspektivet för intergovernmentalism är dess anknytning till 

neorealism. Enligt Saurugger kan denna teori som förklaringsmodell för europeisk integration 

tyckas motsägelsefull då stater som aktörer inom ramen för neorealism ses som ”egocentriska, 

själviska och avundsjuka på andra stater” (Saurugger, 2014: 61).  Men utifrån situationen kan 

helt enkelt en sammanslutning av länder vara det rationella tillvägagångssättet enligt både 

neorealism och intergovernmentalism. Att intergovernmentalismen har stark anknytning till 

neorealismen kan främst förklaras utifrån att de båda teoretiska inriktningarna belyser staten 

som den viktigaste aktören. Det som Saurugger pekar på som trots allt skiljer de båda 

teorierna åt är att intergovernmentalismen har fler nyanser då den även tar hänsyn även till 

den nationella eliten och olika intressegrupper, vilket saknas hos neorealismen (Saurugger, 

2014: 61-62; Donnelly, 2013: 32-34).  

Två-nivå spel  

Det sista av de fyra konceptuella perspektiven tar avstamp från internationell 

förhandlingsteori, nämligen det så kallade två-nivå spelet. I europeisk integration fokuserar 

det här konceptuella perspektivet på förhandlingar mellan EU:s medlemsstater, både på 

nationell och mellanstatlig nivå. Huvudargumentet här är att de nationella och mellanstatliga 

förhandlingarna är starkt sammankopplade. Statsvetaren Robert Putnam (1988: 433-436) 
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menade att två-nivå spelet är ett antagande om att politiska beslut som sker inom en stat 

påverkar statens förhållningssätt i internationella, mellanstatliga sammanhang. Putnam 

konstaterade att under pågående förhandlingar på internationell nivå mellan länder pågår ofta 

inbördes förhandlingar på nationell nivå. Det här fenomenet beskrev han som ett två-nivå spel 

som kan appliceras i andra förhandlingsprocesser. Den första nivån är den nationella, där 

olika nationella grupper arbetar med intresserepresentation för att beslutsfattare ska arbeta för 

att just deras frågor/förslag ska få politiskt genomslag. Å andra sidan arbetar beslutsfattarna 

för att skapa olika koalitioner mellan intressegrupperna för att få ökat maktinflytande. Det här 

kan ses som en ständigt pågående förhandling. Den andra nivån representerar den 

internationella arenan där beslutsfattare framhäver vilka utmaningar staten står inför vid 

förhandlingar av olika förslag då man på ett nationellt plan möter starkt motstånd. Parallellt 

arbetar beslutsfattarna nationellt för att få genomslag och ökat stöd kring de internationella 

förhandlingarna (Saurugger, 2014: 63-66; Putnam, 1988: 433-436).  

Liberal intergovernmentalism – trestegsprocess 

En senare variant av intergovernmentalism är den liberala interngovernmentalismen som 

utvecklades av Andrew Moravcsik vilken framförallt ämnade förklara varför den Europeiska 

Unionen fördjupade sitt samarbete från 1990-talet och framåt, med Sovjetunionens fall i 

beaktande. Saurugger beskriver detta som att varken neorealistisk eller konventionell 

intergovernmentalistisk teori kunde förklara detta då det externa hotet nu hade avlägsnats men 

de europeiska staterna utökade integrationen. Liberal interngovernmentalism undersöker 

varför nationalstater avsäger sig delar av sin suveränitet till företräde för mellanstatliga 

organisationer, i det här fallet EU:s medlemsstater gentemot EU. Grundtesen är här vid ett 

teoretiserande av europeisk integration att stater via en nationell elit bedriver rationella och 

framförallt ekonomiska, beslut. Moravcsik (Saurugger, 2014: 67-72) menade att inom ramen 

för liberal interngovernmentalism medverkar två konceptuella perspektiv, den första är 

baserad på liberal teori där individer och organisationer ses som rationella, drivande aktörer i 

det internationella systemet. Den andra, med inslag från det tidigare nämnda två-nivå spelet, 

grundas utifrån internationell förhandling där staten i mellanstatliga förhandlingar endast 

företräder civilsamhällets politiska intressen. Statens relation till den inhemska sociala 

kontexten från individer, företag och diverse grupper har för teorin således avgörande 

inflytande över hur staten agerar i internationella förhandlingar och dessa är i ständig konflikt 

om inflytande över denna. Liberal interngovernmentalism utgår från att interdependensen 

mellan stater frambringar externaliteter i form av transaktionskostnader eller profiter. För att 
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undvika dessa transaktionskostnader och således öka profiten skapas incitament för 

medlemsstaterna att samarbeta institutionellt (Saurugger, 2014: 67-72). 

Kritik mot Intergovernmentalism (konventionell och liberal) 

Vid studier av europeisk integration har forskarna ständigt debatterat kring vilken teori som 

klarlägger detta fenomen bäst. Det finns, som framgått, kritik mot de olika teorierna, även 

gentemot intergovernmentalism. Förhandlingsteorin (två-nivå spelet) har kritiserats då 

kritikerna menar att EU-beslutsfattande är av mer komplex karaktär än vad Moravcsik 

tillskriver de, bland annat att EU-kommissionen, Europaparlamentet med flera är viktiga 

aktörer kring förhandlingarna (Kleine & Pollack, 2018: 1493-1494; Saurugger, 2014: 72-73).   

Vidare, har en del kritik riktats mot liberal intergovernmentalism i den mån teorin fokuserar 

på de stora förhandlingarna, oftast EU-fördragen, och således tenderar att missa en betydande 

del av de mindre avtalen. Likaså menar vissa kritiker att Moravcsik lägger ett för starkt fokus 

på staters ekonomiska intressen och därmed missar andra betydande områden. (Saurugger, 

2014: 72-73; Kleine & Pollack, 2018: 1493-1497).  

Trots kritiken mot intergovernmentalism, som jag själv även kommer att utveckla i 

slutdiskussionen,  menar jag att intergovernmentalism, framför allt varianten liberal 

intergovernmentalism,  är den bäst lämpade teorin för att analysera PESCO och EU:s 

försvarspolitik.  
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5. Empiri och analys 

5.1 PESCO och försvarssamarbetets betydelse för EU:s integration 

PESCO är en fördragsbaserad strategi för de av EU:s medlemsstater som kan och vill 

medverka i samarbetet. Det som särskiljer PESCO från tidigare andra försök till 

försvarssamarbeten är att deltagande i PESCO är juridiskt bindande utifrån frivilligt 

deltagande. Utformningen kan delas upp i tre delar: 

1) Rådet är det organ för PESCO som står för beslutsfattande och övergripande styrning 

av försvarssamarbetet, och i detta ingår alla medlemsstater som deltar i PESCO. 

Beslut som rör enskilda stater fattas med kvalificerad majoritet medan övriga beslut 

fattas enhälligt.  

2) Alla deltagande medlemsstater har juridiskt åtagit sig att arbeta för att uppnå 20 

gemensamma förpliktelser som bland annat innefattar: ökade investeringar i 

militärmateriel, ökad militär flexibilitet, förbättrade transportförmågor och så vidare.  

3) Deltagande medlemsländer ska även följa en rad olika projekt som initierats av diverse 

medlemsländer för att framförallt bidra till EU:s krishanteringsinsatser. I mars 2018 

fattade rådet beslut om 17 olika sådana projekt som har för avsikt att pågå under 2018 

samt en färdplan för dessa projekt. Färdplanen består bland annat av att utveckla och 

utvärdera projekten samt att arbeta fram regler för tredjelandsdeltagande när de 

medverkar i dessa (Hagström &Sundberg, 2018: 5-7; EU Defence, 2018).  

Enligt Artikel 2 i protokoll 10 ska de medlemsstater som deltar i det permanenta strukturerade 

samarbetet förbinda sig att bland annat: 

”a) från och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget samarbeta i syfte att nå överenskomna mål 

avseende nivån på utgifterna för investeringar i försvarsmateriel och att regelbundet ompröva dessa 

mål mot bakgrund av säkerhetsmiljön och unionens internationella ansvar, 

b) så långt möjligt tillnärma sina försvarsstrukturer, särskilt genom att harmonisera identifieringen av 

de militära behoven genom att gemensamt utnyttja och i förekommande fall specialisera sina 

försvarsresurser och sin försvarskapacitet samt uppmuntra samarbete när det gäller utbildning och 

logistik, 

c) vidta konkreta åtgärder för att öka styrkornas tillgänglighet, interoperabilitet, flexibilitet och 

tilltransportförmåga, särskilt genom att identifiera gemensamma mål när det gäller att sända styrkor, 

inklusive genom att eventuellt se över sina nationella beslutsförfaranden” (Europeiska Unionens 

officiella tidning, 2008).  
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Dokumentet kan tolkas som att EU ska inleda ett fördjupat, harmoniserat och strategiskt 

genomtänkt försvarssamarbete. Min analys är att detta samarbete, som konkretiserats genom 

PESCO, kommer att medföra att försvarsfrågorna inom EU kommer att sammanvävas alltmer 

mellan medlemsländerna. 

Kempin & Kunz (2017) ser också PESCO som ett sätt att inkludera hela EU i ett gemensamt 

försvar genom att stater delegerar delar av sin självständighet till andra medlemsstater och 

huruvida de är beredda att avstå i den nationella försvarsfrågan är avgörande för hur starkt EU 

kan bli försvarsmässigt och de ser också starka kopplingar mellan PESCO och hur EU kan 

integreras på ett starkare plan. Beckmann & Kempin (2017), menar att frågan om hur mycket 

självbestämmande som EU:s medlemsstater är beredda att avstå är avgörande för att kunna 

skapa ett integrerat försvar. Författarna föreslår att Tyskland ska arbeta vidare med Frankrike 

och arbeta fram ett ”white paper/policy” kring ett fördjupat europeiskt försvarssamarbete 

alternativt föreslå EU:s högs representant för utrikes- och säkerhetspolitik att utarbeta ett 

sådant (se även Bendiek, 2017: 28-29). Vid en analys av varför enskilda medlemsstater skulle 

avsäga sig delar av sin självständighet för ett gemensamt EU försvar är liberal 

intergovernmentalism en lämplig teori för att förklara varför detta skett och antagligen 

kommer att ske i större utsträckning. Även om ekonomiska skäl inte är i förgrunden, men de 

är inte obetydliga, för PESCO så kan man från ett enskilt lands håll se det positiva i att 

samarbeta och därmed bli starkare både som land och som kontinent. Av stor betydelse är 

också att det är mellan stater som förhandlingar sker kring hur EU:s försvarssamarbete ska 

utvecklas, i linje med intergovernmentalismen (Saurugger, 2014: 67-72). 

För att Europa ska kunna försvara sig effektivt mot olika typer av krigsföring anser Bendiek 

(2017: 11) att EU måste bli en tydligare aktör i världspolitiken. Hon ser Frankrikes och 

Tysklands ambitioner att fördjupa försvarssamarbetet, vilket PESCO är ett tydligt exempel på, 

som ett steg i denna riktning och menar att EU borde integreras på ett effektivare sätt genom 

så kallad ”multi-speed” (det vill säga när några länder går i spetsen och utvecklar exempelvis 

gemensamma militära enheter). Bendiek går så långt som att säga att om EU fördjupar 

försvarssamarbetet så kommer EU:s nuvarande kosmopolitiska ideal att förändras till ett 

integrerat Europa som har som mål att skydda och bevara ett europeiskt oberoende (Bendiek, 

2017: 28). Hon menar vidare att ett EU-gemensamt försvarssamarbete kan jämföras med 

EMU och att de stater som infört en gemensam valuta också borde gå i spetsen för ett 

gemensamt försvar.  
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Hoffmans diskussion om ”hög politik”, det vill säga områden där en gemensam politik kan 

krocka med nationella intressen, är lämpligt att applicera på PESCO och en gemensam 

försvarspolitik inom EU. Endast om medlemsländerna gagnas av en fördjupad europeisk 

integration inom området är detta genomförbart enligt intergovernmentalismen (Saurugger, 

2014: 54-57; Rosamond, 2000: 79).  

Utifrån det så kallade två-nivå spelet (Saurugger, 2014: 63-66) går det att applicera denna på 

implementeringen av PESCO, vilken trädde i kraft efter att Storbritannien röstat igenom sitt 

EU-utträde och härmed sett till den nationella nivån där framförallt Frankrike och Tyskland 

har lobbat för det gemensamma försvarssamarbetet för EU (Beckmann & Kempin, 2017). Vid 

analys av den andra nivån, den mellanstatliga, har Storbritannien länge försökt att undvika ett 

europeiskt gemensamt försvar men där resultatet av Brexitomröstningen ledde till att landet 

inte längre hade något inflytande. Härmed i enlighet med teorin gavs ökad handlingskraft för 

Tyskland och Frankrike att få igenom försvarssamarbetet i form av PESCO. Även om 

Danmark och Malta hittills valt att inte medverka går det ändå att tolka implementeringen av 

avtalet som ett stort steg mot en ökad europeisk integration då en överväldigande majoritet 

(25 av 27 möjliga) av EU:s medlemsländer faktiskt skrivit under där den starka motståndaren, 

Storbritannien, efter Brexit tappat sitt inflytande.  

Att EU lyckades enas kring försvarssamarbetet styrks även enligt intergovernmentalism då 

medlemsländerna stod/står inför gemensamma problem (”fiender”) i form av ökade 

säkerhetsbrister i dess södra och östra grannområde (Delade visioner, 2016: 5,7).Vid sådana 

här fall behöver inte nödvändigtvis stater agera egocentriskt utan samarbeten kan vara mycket 

nödvändiga, enligt teorin. Att PESCO innebär ökade kostnader för staterna kan vid en första 

anblick verka för teorin motsägelsefullt, som lägger hög vikt åt att samarbeten sker när det 

finns profit att hämta för aktörerna. Dock, när EU:s medlemsstater upplever sig hotade ur ett 

säkerhetsperspektiv, då kan ett samarbete ses som ett rationellt beslut och kan därmed ges 

högre prioritet än de ekonomiska. Hårdrar man detta kan det till och med tolkas som att 

medlemsländernas ekonomier långsiktigt står inför ett framtida hot på grund av den ökade 

säkerhetsrisken och då även utifrån denna aspekt tillåts den europeiska integrationen bedriva 

ett aktivt försvarssamarbete, enligt intergovernmentalism (Saurugger, 2014: 61-62, 67-68).  

 

 

 



Lunds universitet   STVK02 

Statsvetenskapliga institutionen  HT18 

  Handledare: Magnus Jerneck 

19 
 

5.2 PESCO och dess påverkan på relationen EU – NATO 

Det råder i dag politiska strömningar i USA att lämna NATO och att dra tillbaka de 

kvarvarande amerikanska soldaterna från Europa. Relationen mellan Europa (främst EU) och 

USA har under lång tid varit ämne för debatt och gett upphov till konflikt (se t ex 

Mearsheimer & Walt, 2016: 81-83). Sedan andra världskriget, närmare bestämt 1947, har 

USA haft en viktig roll kring uppbyggandet av Europas försvar. Statsvetarna Michael Smith 

och Rebecca Steffenson (2017) beskriver EU-USA relationerna där EU mer eller mindre, 

beroende på område, målas upp som starkt influerad och i vissa fall beroende av USA med en 

historisk kontext som fortlever ännu. De poängterar framförallt två aspekter som USA har 

influerat EU:s utformning inom:  

1) USAs federala politiska system gav inspiration till Jean Monnett vid utvecklandet av 

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) vars ursprungliga vision var att skapa 

”Förenta staterna av Europa”. 

2) Under det kalla kriget fann den europeiska integrationen drivkraft utifrån ett 

maktperspektiv där Europa skulle framhäva sig som en konkurrent eller ”tredje kraft” 

till supermakterna USA och Sovjetunionen.  

Det har således existerat en ambivalens gentemot USA som dels den viktigaste partnern och 

ledaren men samtidigt som en konkurrent inom världspolitiken. Detta har genomsyrat EU-

USA relationerna sedan mitten av 1900-talet och påverkat EU:s roll i det internationella 

systemet (Smith & Steffenson, 2017: 395-398). 

Vid en applicering av intergovernmentalismen på EU:s relation till NATO krävs det för 

sammanhanget även att man belyser EU-USA relationen då USA är att betrakta som en 

nyckelspelare för försvarssamarbetet (Ojanen, 2006: 62). Som Smith och Steffenson beskriver 

relationen mellan EU-USA har den ekonomiska interdependensen varit det centrala mellan de 

bägge parterna. Milward beskriver i teorin det här som att denna interdependens låg bakom 

”räddandet” av de europeiska staternas suveränitet efter Andra världskriget och under 

resterande delen av 1900-talet. Både den konventionella intergovernmentalismen och den 

liberala teoribildningen pekar på att det var en nödvändighet att skapa institutioner och 

samarbeten för att utveckla ländernas ekonomier och i förlängningen behålla suveräniteten för 

de europeiska staterna. Detta kan förklara varför föregångare till EU skapade ekonomiska 

samarbeten men att dessa även mynnade ut i att försvarssamarbetet NATO skapades. Det kan 

tolkas som att EU strävade efter ett ökat maktinflytande då de båda stormakterna (USA och 
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Sovjetunionen) under den här perioden präglades av Kalla kriget, vilket för teorin kan ses som 

en bidragande orsak till upprättandet av NATO. Vidare lägger den konventionella 

intergovernmentalismen vikt vid kulturella aspekter för hur staters preferenser i internationell 

politik ter sig. Att PESCO trädde i kraft 2017 kan eventuellt förklaras utifrån teorin med att 

USA och Europa har fått en ökad kulturell klyfta vad gäller internationella frågor, 

(exempelvis gällande kärnavtalet med Iran) (Smith, Steffenson, 2017: 412) och detta har tagit 

sig uttryck i att EU strävar efter att kunna stå på egna ben, utan USA:s inblandning. Intressant 

är dessutom ambivalensen kring NATO:s roll för det europeiska försvarssamarbetet, då det 

transatlantiska samarbetet omnämns vid ett flertal tillfällen i PESCO men likväl hur EU ska 

vara oberoende (Smith & Steffenson, 2017: 388-393; Saurugger, 2014: 57-62, 67-68; 

Rosamond, 2000: 79).  

Vid en närmare granskning av de officiella PESCO-dokumenten går det att finna tydliga 

kopplingar mellan EU och NATO för det fördjupade försvarssamarbetet. Exempelvis i 

inledningen i det officiella PESCO-dokumentet 14866/17 står det:  

”…commitments and cooperation in the area of Common Security and Defence Policy “shall be 

consistent with commitments under the North Atlantic Treaty Organisation, which, for those States 

which are members of it, remains the foundation of their collective defence and the forum for its 

implementation” (Europeiska Unionens råd, 2017).  

Vidare finns här en stark anknytning till artikel 2 i protokoll 10 i fördraget om Europeiska 

Unionen, där det omnämns att Europas medlemsstaters förpliktelser gentemot NATO inte 

skall åsidosättas (Europeiska Unionens officiella tidning, 2008). Utifrån dokumenten 

framkommer vikten av NATO:s roll kring implementeringen av Europas fördjupade 

försvarssamarbete. Gentemot de av EU:s medlemsländer som är medlemmar i den 

transatlantiska försvarsorganisationen uttrycks det att denna är själva basen för det kollektiva 

försvaret. Möjligtvis skulle det här till och med kunna tolkas som att NATO kanske rent av är 

den överordnade aktören för PESCO, i varje fall tycks någon form av beroende gentemot 

NATO framkomma i många av de olika formuleringarna kring de officiella PESCO 

dokumenten. Ytterligare stöd för detta förekommer i dokumentet Annex 1 i 14866/17:  

”A long term vision of PESCO could be to arrive at a coherent full spectrum force package - in 

complementarity with NATO, which will continue to be the cornerstone of collective defence for its 

members.” (Europeiska Unionens råd, 2017: 3).  
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Att EU anser NATO vara en hörnsten i Europas försvarssamarbete kan tolkas som ytterligare 

belägg att EU upplever någon form av beroende gentemot NATO i försvarssammanhang, vare 

sig staterna egentligen vill det eller ej. Att NATO framställs som en viktig aktör för PESCO 

råder det således inga tvivel om. Utifrån intergovernmentalismen kan detta förstås utifrån den 

teoretiska inriktningen för vilken staterna ses som de främsta aktörerna och vid en fördjupning 

av en europeisk försvarsintegration vore det för de deltagande staterna att betrakta som att de 

går miste om delar av sin suveränitet inför något som skulle kunna kategoriseras som ett 

överstatligt (EU) samarbete i mångt och mycket. Däremot, inom ramen för NATO-

samarbetet, där de centrala aktörerna nämligen är framförallt just stater vilka genom 

organisationen arbetar på en mellanstatlig nivå, vilket stöds av Hoffmans 

intergovernmentalistiska två-nivå spel samt Moravcsiks liberalt intergovernmentalistiska 

inriktning av förhandlingsteori sett till staters agerande (Helwig, 2018: 2-4; Saurugger, 2014: 

67-72).  

Ambivalensen och splittringen för PESCO:s deltagande stater är stor, där den svåra frågan är 

huruvida man bör förhålla sig som en samarbetspartner gentemot NATO. Som redovisats 

ovan omnämns just denna transatlantiska organisation vid ett flertal gånger i PESCO-

dokumenten där konklusionerna tycks vara att NATO är en avgörande och viktig partner som 

inte tycks försvinna från europeiskt försvarssamarbete. Vid en applicering av 

intergovernmentalism finner man även stöd härigenom, då NATO bygger på just 

mellanstatligt samarbete (inter-governmental) vilket kan tänkas behålla den för teorin mycket 

viktiga suveräniteten till staterna (Saurugger, 2014: 56-58). Dock, för att problematisera 

PESCO ännu ett steg, råder det långt ifrån någon enighet kring var EU siktar på att hamna 

med PESCO, kanske kan trots allt strävan efter strategisk autonomi leda till en självständig 

försvarsmakt för EU (Biscop, 2018: 177)?   

5.3 Strategisk autonomi 

Europas strävan efter ökad strategisk autonomi kan ses som en målsättning att ha möjlighet att 

självständigt agera i framförallt utrikes/försvarspolitiska frågor. Spektrumet är brett där 

områden såsom militära insatser, terrorismbekämpning, spridande av demokrati etc. ingår. 

Strategisk autonomi kan delas upp i tre dimensioner: 

1) Politisk autonomi: Förmågan till policy beslut och att kunna agera efter dem 

2) Operationell autonomi: Förmågan att kunna genomföra militära operation 
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3) Industriell autonomi: Förmågan att utveckla och bygga capabilities för att kunna 

bevara operationell autonomi (AIFRI, 2017; Kempin & Kunz, 2017: 10). 

Enligt Europeiska Unionens institut för säkerhetsstudier (EUISS) eftersträvar EU med en 

ökad strategisk autonomi att bryta sig loss från beroende av utomeuropeiska stater och 

organisationer, där framförallt USA och NATO länge har haft en avgörande inverkan på 

Europas försvar. Likaså vill EU dessutom undvika att hamna i en liknande beroendeställning i 

framtiden men nu även med ett fokus på Kinas växande maktställning (Fiott, 2018: 1-7).  

När det gäller de långsiktiga målen för försvarsarbetet inom EU finns det enligt 

Totalförsvarets Forskningsinstitut en tydlig länk mellan PESCO och begreppet strategisk 

autonomi. Strategisk autonomi är dock inte ett entydigt definierat begrepp. Utan att preciseras 

närmare framhålls i EU:s globala strategi att strategisk autonomi är viktigt för EU:s förmåga 

att bidra till global säkerhet (Hagström Frisell & Sundberg, 2018). 

I det av EU 2016 antagna globala strategin för Europeiska unionens utrikes och 

säkerhetspolitik menar Federica Mogherini i förordet att världen har blivit oberäkneligare. 

”Vår vidare region har blivit instabilare och osäkrare. Kriserna inom och utanför våra gränser har en 

direkt inverkan på våra medborgares liv. I problematiska tider är en stark union en union som tänker 

strategiskt, har en gemensam vision och agerar gemensamt. Efter den brittiska folkomröstningen är 

detta i ännu högre grad sant. Det är endast om vi agerar tillsammans och i enighet som vi kommer att 

kunna tillgodose våra medborgares behov och få våra partnerskap att fungera. Det är just detta som är 

syftet med den globala strategin för en europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Strategin hyser 

ambitionen att Europeiska unionen ska ha strategisk autonomi” (Delade visioner, 2016: 2). 

I strategidokumentet kan man också läsa att ett gemensamt europeiskt försvar inte behöver stå 

i motsättning till NATO-samarbete men att EU måste kunna agera militärt självständigt. 

”Medan NATO:s uppgift är att försvara sina medlemmar – som till största del är europeiska – mot 

angrepp utifrån, måste européerna vara bättre utrustade, utbildade och organiserade för att på ett 

avgörande sätt kunna bidra till sådana gemensamma insatser och för att kunna agera självständigt, om 

och när så är nödvändigt. Det är viktigt med en lämplig nivå av ambition och strategisk autonomi för 

att Europa ska kunna främja fred och trygga säkerheten inom och utanför sina gränser” (Delade 

visioner, 2016: 16). 

Det är relativt oklart utifrån strategidokumentet vad strategisk autonomi egentligen syftar på. 

Eventuellt används begreppet på ett flytande sätt för att medlemsländerna ska kunna stå 

bakom det och samtidigt tolka det på ett sätt som passar varje land. Men det kan också tolkas 
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som en del av en fördjupad integration inom EU.  Delvis kan detta ses som en form av 

intergovernmentalism. Här passar också Hoffmans teori om ”hög politik” och ”räddare av 

suveränitet”, då det är en komplex strategi men kan utifrån teorin ses som en nödvändighet för 

att bevara medlemsstaternas framtida suveränitet.  

Flera av EU:s ledare har under 2018 uttalat sig om PESCO, relationen mellan EU och NATO 

samt om strategisk autonomi. Den franske presidenten Macron vill ha en ”stark egen 

europeisk armé” som kan försvara Europa utan hjälp av USA och betonar starkt strategisk 

autonomi. Den tyske kanslern Merkel har uttalat ett visst stöd för dessa tankar medan den 

brittiske försvarsministern Williamson menade att detta är: “absolutely crazy idea”. Även 

NATO:s chef, Stoltenberg, är emot en självständig europeisk armé och har varnat för att EU 

inte borde utmana NATO, som Stoltenberg ser som fundamentet i det europeiska 

försvarssamarbetet (Press TV, 2018).  

I linje med Macrons uttalande ser Kempin & Kunz (2017: 11-12) Frankrike som den starkaste 

rösten i EU för strategisk autonomi. Författarna menar att begreppet är ett sätt för Europa och 

därmed Frankrike att agera med kraft och självständighet i världen. Kempin & Kunz (2017: 

22) föreslår att Frankrike och Tyskland ska gå i spetsen för skapandet av en större 

multinationell militär styrka och utvecklandet av en gemensam europeisk försvarsindustri. De 

ser en tydlig koppling mellan strategisk autonomi och EU:s integration. Strategisk autonomi 

och PESCO kommer antagligen att ha som konsekvens att Europa tar ett historiskt steg mot 

djupare integration enligt Kempin & Kunz (2017: 29).  

Intergovernmentalism ser inte stater som enhetliga aktörer utan som komplexa system av 

maktbalans, vilket kan förklara varför det i vissa medlemsländer råder ett relativt lågt stöd för 

ett EU-gemensamt försvar. Att opinionen emot ett gemensamt EU försvar 2015 var så högt 

som 37% i Sverige, 35% i Österrike samt 30% i Ungern och Irland är intressant då opinionen 

i de länder som valt att inte medverka (Danmark, Malta och Storbritannien) hade  ett högre 

stöd. Trots detta valde ovannämnda länder med högt ”folkligt” motstånd att medverka i 

PESCO. Här går det att finna stöd i Hoffmans version av intergovernmentalism där ”statliga 

eliter” är de som styr staternas politik i internationella sammanhang även om det råder en 

politisk opposition i länderna (Eurobarometer 84, 2016: 6; Saurugger, 2014: 56-58).  

Även om befolkningen i EU:s medlemsländer inte alltid stöder ett fördjupat försvarssamarbete 

så är det flera tankesmedjor och institut som understödjer detta och försöker påverka 

opinionen och makthavare i Europa för att fortsätta vägen mot ett gemensamt europeiskt 
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försvar och en gemensam strategi. Ett exempel på detta är International Crisis Group eller 

Internationella krisgruppen som är en konfliktförebyggande ideell, icke-statlig organisation 

och tankesmedja som grundades 1995. I december 2017 uttalade sig chefen för tankesmedjan, 

Jean-Marie Guéhenno, om PESCO och strategisk autonomi: ”I think that if europeans do not get 

their act together, if they are not serious about their own defence, not to replace NATO but to make 

sure that they have some strategic autonomy, if theyre not serious, then they will be in serious trouble” 

(International Crisis Group, 2017).  

Strategisk autonomi kan tolkas med hjälp av intergovernmentalism i den bemärkelsen att 

varje enskilt medlemsland kan bedriva en form av självständig statlig politik i samarbete med 

andra medlemsländer men att det övergripande målet är ett starkare och oberoende Europa. 

EU behöver därför leva upp till sina visioner, spetsa strategierna och ta större ansvar i världen 

enligt Federica Mogherini när hon på EU:s vägnar ger sin syn på Europas roll i en global 

värld i EU dokumentet ”European Union Global Strategy”. Med EU:s roll i en global värld 

syftar inte Mogherini endast på geografiska områden utan lika mycket politiska strategier, 

mänskliga rättigheter, terrorismbekämpning och militär kapacitet/fredsbyggande. Ur ett 

internationellt maktperspektiv kan det här kategoriseras som mjuk makt vilket är en form av 

makt som inte är baserad på materiellt eller militärt våld/överlägsenhet utan det grundas på 

ideologiska, ekonomiska samt politiska beskaffenheter. Motsvarande är den hårda makten 

som baseras på just militär kraft. EU har historiskt varit stolt över den mjuka makten 

samarbetet har tillskrivits och innebär i EU:s fall framförallt spridandet av normer till 

omvärlden. Men 2016 var EU involverade i 17 militära insatser i världen, vilket Mogherini 

menar visar att det nu är dags för EU att utöka den hårda makten (Delade visioner, 2016: 3-4, 

38-40; Allison, 2009: 24). Detta kan ske genom PESCO och en satsning på strategisk 

autonomi.  
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6. Slutsatser och diskussion  

Syftet med uppsatsen är att undersöka försvarssamarbetet PESCO:s betydelse för EU. För att 

besvara syftet har undersökningen avgränsats till att analysera tre tematiseringar/områden som 

är förankrade till PESCO för att inte bli för omfattande. Dessa konkretiserades genom 

följande frågeställningar: 

1) Hur kan PESCO påverka den europeiska integrationen?  

2) Hur påverkar PESCO relationen mellan EU och NATO? 

3) Varför strävar EU efter strategisk autonomi och vilken relation finns mellan PESCO 

och strategisk autonomi? 

 

6.1 Hur kan PESCO påverka den europeiska integrationen?  

Diskussioner och idéer kring ett gemensamt försvar inom det som idag är EU har existerat 

ända sedan Kol- och Stålunionen bildades, dock har dessa idéer under lång tid inte 

förverkligats. Med införandet av PESCO skedde det en stor förändring för den europeiska 

integrationen.  En fullständig försvarsintegration skulle kunna medföra att nationella militära 

styrkor inte längre lyder under ett land utan samordnas under ett gemensamt militärt EU 

högkvarter.  

En analys av PESCO-dokumenten kan tolkas som att EU ska inleda ett fördjupat, 

harmoniserat och strategiskt genomtänkt försvarssamarbete som konkretiserats genom 

PESCO. Min slutsats är att försvarsfrågorna inom EU kommer att sammanvävas alltmer 

mellan medlemsländerna om inte konflikterna som finns kring migration och den växande 

nationalismen kommer att förändra situationen. Dessa slutsatser är i linje med Kempin & 

Kunz (2017) som också ser PESCO som ett sätt att inkludera hela EU i ett gemensamt försvar 

genom att stater delegerar delar av sin självständighet och de ser också starka kopplingar 

mellan PESCO och hur EU kan integreras på ett starkare sätt. Bendiek går så långt som att 

säga att om EU fördjupar försvarssamarbetet så kommer EU:s nuvarande kosmopolitiska ideal 

att förändras till ett integrerat Europa som har som mål att skydda och bevara ett europeiskt 

oberoende (Bendiek, 2017: 28).   

Att PESCO innebär ökat samarbete, juridiskt bindande, gemensamma investeringar, arbete för 

att identifiera och förebygga hot gentemot Europa är några exempel på den ökade EU 

integrationen. Emellertid i termer av hög politik för intergovernmentalism, kan det nationella 
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självbestämmandet vad gäller beslutsfattande bli ett hinder för ett djupare integrerat 

försvarssamarbete, eller i varje fall sakta ner takten i integrationen. Å andra sidan kan 

situationen tolkas som att alla EU:s medlemsländer kan komma att gagnas av ett mer 

integrerat försvarssamarbete, vilket är i linje med liberal intergovernmentalism. Frågan är 

också vad röstförfarandet kan komma att innebära ur ett integrationsperspektiv, där beslut 

som rör enskilda deltagande länder kräver en kvalificerad majoritet, vilket innebär 55% av 

medlemsländernas regerings/statschefers stöd alternativt stater vars befolkning utgör minst 

65% av EU:s befolkning. Däremot i frågor som berör hela samarbetet är kravet att besluten 

fattas enhälligt. Det kanske är bra med denna typ av beslut, vilket kan innebära att enskilda 

länder upplevs mer benägna att delta i olika integrationsprojekt, såsom PESCO, men kan 

samtidigt fördröja försvarsintegrationen. Den ökade europeiska integrationen som skapas 

genom PESCO-samarbetet kan slutligen tolkas utifrån Milwards intergovernmentalistiska 

perspektiv att denna ökade integration är räddare av medlemsstaternas suveränitet.  

 

6.2 Hur påverkar PESCO relationen mellan EU och NATO? 

Något som genomsyras i analysen av PESCO-dokumenten är ambivalensen kring hur EU ska 

agera i frågan om NATO-samarbetet. I och med PESCO:s tillkomst inom ramen för EU:s 

strategi att skapa förutsättningar för att agera självständigt med säkerhets och försvarsinsatser 

men att samtidigt kunna samarbeta med och komplettera NATO:s verksamhet. Att EU 

uttryckte sin strävan efter strategisk autonomi i EUGS men samtidigt uttryckte hur relationen 

till NATO bör fördjupas kan dock tolkas som motstridigt. I PESCO-dokumenten går det att 

finna tydliga kopplingar mellan EU och NATO för att det fördjupade försvarssamarbetet inom 

EU inte ska ses som att NATO inte längre har någon betydelse för det europeiska försvaret. 

Men att EU  anser NATO vara en ”cornerstone” och ”foundation” för det gemensamma 

Europaförsvaret kan tolkas som ytterligare belägg att EU upplever någon form av beroende 

gentemot NATO, vare sig medlemsstaterna egentligen vill det eller ej.  

Att NATO framställs som en viktig aktör för PESCO råder det således inga tvivel om. Utifrån 

intergovernmentalismen kan detta förstås genom perspektivet där staterna ses som de främsta 

aktörerna, där en första anblick av en fördjupad europeisk försvarsintegration vore för de 

deltagande staterna att betrakta som att de går miste om delar av sin suveränitet inför något 

som skulle kunna kategoriseras som ett överstatligt (EU) samarbete i mångt och mycket. 

Däremot, inom ramen för NATO-samarbetet, är de centrala aktörerna just stater som genom 
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NATO arbetar på en mellanstatlig nivå, vilket stöds av intergovernmentalismens två-nivå spel 

samt förhandlingsteori sett till staters agerande. Att utveckla NATO kan således upplevas som 

mer lockande för de länder som tvekar kring om EU ska bli mer oberoende av USA. 

Sammanfattningsvis kan man tolka PESCO:s påverkan på EU-NATO relationen som att EU 

håller NATO som en viktig samarbetsparner, kanske till och med som den överordnade 

makten men där samtidigt strävan efter ett självständigt försvar är närvarande. Kanske är detta 

mer en vision eller ett ideal, i en strävan att upprätthålla en sammanhållen, kraftfull identitet.  

 

6.3 Vilken relation finns mellan PESCO och strategisk autonomi? 

Krig och kriser i världen, som Rysslands agerande på Krim, Ukrainakonflikten och 

terroristattacker, tillsammans med en oberäknelig amerikansk president är några av orsakerna 

till varför EU strävar efter eller i varje fall diskuterar i termer av strategisk autonomi. Dock är 

synen på begreppet splittrat bland EU:s nationella ledare. Medan den franska presidenten 

Macron efterlyser en "europeisk armé" som ett resultat av en ökad strategisk autonomi, så 

förhåller sig tysklands Merkel mer neutralt kring den strategiska autonomin. Även om 

begreppet är otydligt och kan tolkas på olika sätt är grunden ett starkare och mer oberoende 

Europa i en värld där EU måste ta ett större ansvar, inte bara vad gäller mjuk makt utan även 

hård makt, det vill säga militär makt. I linje med intergovernmentalismens perspektiv av 

”externa fiender” som en förenande kraft, med ett flertal aktuella säkerhetshot för EU:s 

medlemsstater, kan strävan efter strategisk autonomi ses som logisk.  

Att EU lyckades besluta om införandet av PESCO, med en uttalad strävan mot strategisk 

autonomi, lyckades till stor del ske då Storbritannien, som varit mycket negativt inställd till 

detta, röstat igenom sitt EU-utträde. Vidare att PESCO infördes trots att många staters 

medborgare i 2015 års Eurobarometer förhöll sig negativt inställda till ett gemensamt EU-

försvar kan med stöd av teorin förklaras att de ”statliga eliterna” är de som styrt de 

internationella förhandlingarna och således lyckades få igenom PESCO-samarbetet. Att EU 

strävar efter strategisk autonomi är således tydligt, men att de samtidigt vill hålla fast vid 

samarbetet med USA/NATO kan helt enkelt tolkas motstridigt. Hårddrar man det kan det 

tolkas som att EU verkligen vill försäkra sig om att de har militärt stöd från USA. Kanske 

Europa i själva verket misstror sina möjligheter att uppnå strategisk autonomi?  
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6.4 Diskussion  

I och med införandet av PESCO togs den europeiska integrationen till nya nivåer. Att EU 

strävar efter strategisk autonomi samtidigt som en betoning på ett fördjupat samarbete med 

NATO kan tyckas motsägelsefullt. Det teoretiska verktyg som har använts i uppsatsen för att 

analysera PESCO utifrån de tre tematiseringarna, intergovernmentalism, har delvis bidragit 

till tillfredsställande förklaringsmodeller. Däremot är en del av min kritik att teorin inte tar 

hänsyn till mellanstatliga organisationer i den grad att dessa kan betraktas som nyckelaktörer. 

Delar av EU bestäms helt enkelt inte direkt av stater/regeringseliter (med undantag europeiska 

rådet), parlamentet styrs av framröstade nationella politiker som inte nödvändigtvis innehaft 

nationella regeringsposter, eller kommissionen för den delen som kan liknas vid EU:s 

gemensamma regering, utan att ta direkt hänsyn eller låta sig bestämmas av enskilda stater. 

Även EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, har 

en framstående roll för försvarssamarbetet. Teorin brister helt enkelt i den mån att hennes roll 

inte innefattas som en nyckelaktör. Däremot, framkommer det utifrån de många PESCO-

dokumenten att den aktör som har det största ansvaret och inflytande över PESCO är det 

Europeiska Rådet, som faktiskt består av just statsöverhuvuden/regeringschefer. Här är 

kopplingen till teorins inriktning av statliga eliter som beslutsfattare för den europeiska 

integrationen mycket relevant.   

Med ett EU där bland annat en framväxt av nationalistpartier, terrorhot och bristande 

demokratiska aspekter inom vissa av medlemsstaterna har blossat upp på senare tid står EU 

inför många framtida utmaningar. Att PESCO trots detta fått genomslag i högt andel 

deltagande medlemsstater kan betraktas som en framgång. Ambivalensen kring NATO:s och 

USA:s roll för PESCO kan med tiden behöva tydligare riktlinjer. Kanske kommer NATO att 

bli ett självständigt europeiskt samarbete, vilket i framtiden möjligen i så fall skulle kunna 

integreras med EU således PESCO. Huruvida USA har en framtida roll i EU:s försvarsfrågor 

beror förmodligen på hur samarbeten mellan de båda aktörerna inom andra områden ter sig i 

framtiden och hur säkerhetsläget kommer att utvecklas i världen. 2018 spenderade USA 32 

miljarder EUR till Europas försvar, denna summa och kanske ännu mer skulle ett 

självständigt europeiskt försvar behöva skjuta in för att det ekonomiska målet ska uppnås. 

Idag råder det dessutom militära brister för Europa med avsaknad av ubåtar, brister inom 

flygvapen och annan militär teknik som EU behöver arbeta för att lösa (Fiott, 2018: 1-7). 

Vägen till ett för EU fullständigt, autonomiskt försvarssamarbete, inte enbart politiskt utan 

även ekonomiskt, tycks ännu lång. 
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