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Abstract  

The militarisation of EU – Why did Sweden choose to join Pesco?  

In response to the changing security environment in Europe a process started aimed at 

increasing cooperation in the security and defence area within the EU. This defence 

cooperation is called the Permanent structured cooperation (Pesco) and means a more gradual 

and substantial military cooperation than before in the EU. Through a membership in Pesco, 

the members commit to more intensively develop of its own defence capabilities in research 

and acquisition of defence equipment, but also to obtain and maintain a strong defence 

budget. In addition, the member states should also contribute with battle groups ready for 

military missions within the framework of the EU.  

How can we understand the logic of Sweden joining more binding defence cooperation like 

Pesco. The purpose of this study is to identify the underlying driving forces to understand 

why Sweden decided to join Pesco. This case study uses a theoretical perspective based on 

Graham Allison's conceptual models to achieve this purpose. Through a qualitative text 

analysis, the data that is studied in this case study consisting of Swedish government 

proposition and Defence committee report regarding Pesco and Defence bill 2016-2020. In 

order to widen the study, mail interviews were conducted with strategically selected 

informants. Those were members of the Swedish parliament and staff officers in the Swedish 

Armed Forces.  

The study concludes that the underlying driving forces for the decision were several. The 

main driving force was that Sweden previously ratified the EU solidarity clause and stated a 

declaration of solidarity in relation to other member states of the EU. By joining Pesco is also 

expected to boost Sweden's credibility as a member state of the EU. An additional driving 

force was to join Pesco at an early stage in order to forge cooperation and have influence in 

the direction in which Sweden considers compatible with own military nonalignment, and 

also to continue to drive the intergovernmental nature that Pesco now holds. An additional 

driving force was also building up the national defence, increase the operational capacity and 

strengthen the armed forces through the defence cooperation. A majority of the parliamentary 

parties agreed on joining Pesco because of the previously decided defence bill 2016-2020, 

which also considers as a driving force for why Sweden chose to join Pesco.   

   

 

 

 

 

Keywords: EU, Pesco, defence policy, security policy, foreign policy, Sweden, military 

nonalignment, CFSP, CSDP.  
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Sammanfattning 

Militariseringen av EU – Varför valde Sverige att ingå i Pesco?  

Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade 

till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete 

kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och 

konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. Genom ett medlemskap i Pesco förbinder sig 

medlemmarna till att mer intensivt utveckla sin egen försvarskapacitet inom forskning och 

anskaffning av försvarsmateriel, men även att uppbringa och bibehålla en stark 

försvarsbudget. Vidare ska även medlemstater bidra med stridsgrupper i beredskap för 

insatser inom EU:s ram.  

Hur kan vi förstå logiken i att Sverige ingår med i ett mer bindande försvarssamarbete som 

Pesco. Syftet med denna studie är att identifiera bakomliggande drivkrafter för att förstå 

varför Sverige beslutade att ingå i Pesco. Denna fallstudie har nyttjat ett teoretiskt perspektiv 

som utgått ifrån Graham Allisons konceptuella modeller för att identifiera dessa 

bakomliggande drivkrafter. Genom en kvalitativ textanalys studeras materialet i denna 

fallstudie bestående av regeringens proposition gällande deltagande i Pesco, 

Försvarsutskottets betänkande gällande Pesco och förvarspolitisk inriktning 2016-2020. För 

att komplettera textmaterialet har även mailintervjuer genomförts med strategiskt utvalda 

informanter i form av riksdagsledamöter och stabsofficerare i Försvarsmakten.  

Studiens slutsatser påvisar att de bakomliggande drivkrafterna för beslutet var flera. Den 

främsta drivkraften var att Sverige sedan tidigare ratificerat EU:s solidaritetsklausul och 

uttalat en solidaritetsförklaring gentemot övriga medlemstater i EU. Genom att ingå i Pesco 

förväntas det öka Sveriges trovärdighet som medlemsstat i EU. En ytterligare drivkraft var att 

ingå i Pesco i ett tidigt skede i syfte att forma samarbetet och ha inflytande i den riktning som 

Sverige anser var förenliga med militär alliansfrihet, samt att fortsatt driva den mellanstatliga 

prägel som samarbetet nu innehar. En drivkraft var också att bygga upp det nationella 

försvaret, öka den operativa förmågan och stärka totalförsvaret genom försvarssamarbetet. En 

majoritet av Riksdagens partier var överens om Sveriges ingående i Pesco, detta på grund av 

tidigare beslutad Försvarsinriktningsperiod 2016-2020 som också var en bärande drivkraft till 

varför Sverige valde att ingå i Pesco.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: EU, Pesco, försvarspolitik, säkerhetspolitik, utrikespolitik, Sverige, militär 

alliansfrihet, GUSP, GSFP.   
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 Inledning  1

Efter de förödande krig som förts under 1900-talet såg de europeiska ledarna 1945 ett behov 

av ett samarbete för att undvika ytterligare krig i Europa. Ingen ville upprepa historiska 

misstag likt Versaillesfreden, där hela skuldbördan för första världskriget lades på Tyskland 

tillsammans med stora ekonomiska och materiella skadeståndskrav. Konsekvenserna av 

Versaillesfreden, där Tyskland inte gavs något utrymme att delta i några förhandlingar utan 

ställdes inför fullbordat faktum, anser historiker vara orsak till nationalsocialismens 

maktövertagande i Tyskland och som senare bidrog till utbrottet av andra världskriget. 

Historien hade även gett insikt om att de senaste krigen mellan Frankrike och Tyskland till 

stor del berodde på kamp om råvaror vid det tysk-franskspråkiga Ruhr och området Elsass-

Lothringen Detta ledde till att angränsande länder till detta område bildade Europeiska kol- 

och stålgemenskapen 1951, vilket man kan säga är det första embryo till det EU vi har i dag. 

Maktkampen mellan USA och Sovjetunionen under kalla kriget var även det en bidragande 

orsak till att länder i väst Europa såg ett behov av samarbete för att skydda sin ekonomiska 

förbättring som berodde på det monetära stöd som USA pumpade in i Europa efter andra 

världskriget. Hotet då byggde på rädsla för kommunismen som man inte ville skulle påverka 

den relation väst Europa byggt upp med USA, en relation som symboliserade frihet och 

oberoende.  

Efterverkningarna av Sovjetunionens fall 1989 har även det präglat vår syn på säkerhet i 

Europa. Plötsligt hade vi, i och med Jugoslaviens upplösning, ett krig i Europa. Kriget på 

Balkan pågick i olika skepnader under hela 90-talet till början på 2000-talet och bar med sig 

ett fruktansvärt lidande i form av etniska rensningar och andra krigsbrott mot 

civilbefolkningen. Omvärlden hade svårt förstå hur dessa övergrepp och illgärningar var 

möjligt med andra världskrigets fruktansvärda grymheter i minnet. Sovjetunionens sönderfall 

och Warszawapaktens upplösning gjorde att Nato stod utan den motpol Warzawapakten 

utgjorde under kalla kriget och maktbalansen i Europa blev rubbad. Nato tog chansen och 

expanderade genom att upphöja länder från det tidigare östblocket som medlemmar.  Fredens 

vindar blåste över Europa, ett flertal länder bland annat Sverige påbörjade en nedmontering av 

sin nationella försvarsförmåga och det nya var att skapa säkerhet i Europa genom 

internationella insatser och samarbeten inom FN, EU och Nato. Tanken var att stödja genom 

insatser, både civila och militära, på plats där behovet uppstått och då undvika att det skulle 

sprida sig till Europa. Som ett svar på detta satte EU, år 2005, upp EU Battle Group, en styrka 

bestående av två stridsgrupper med ungefär 1500 soldater i varje som stod i beredskap i 

sexmånaders perioder, ett verktyg som skulle kunna sättas in i en insats på hela konfliktskalan 

från humanitärt stöd till väpnad strid. Styrkan skulle kunna sättas in inom en radie på 600 mil 

från Bryssel, fem till tio dagar efter att ett formellt beslut fattats. Sverige deltog och ledde en 

stridsgrupp som benämndes Nordic Battle Group (NBG), vid tre tillfällen, 2008, 2011 och 

2015, den styrkan kom dock aldrig till användning, men delar av den användes efter sin 

beredskapstid i bl.a. Sveriges bidrag till International Security Assistance Force (ISAF) i 

Afghanistan. 

  



8 (59) 

 

Säkerhetssituationen i Europa kom att förändras under 2000-talet. En rysk intervenering i 

Georgien, Rysslands annektering av Krim, flertalet terroristattacker, ett närområde som ökat i 

strategisk betydelse, flyktingströmmar till Europa från oroshärdar i mellanöstern är orsaker 

som har lett till att länder i Europa ställts inför ett förändrat scenario som kräver nya åtgärder. 

Även uttalanden från Trump-administrationen i USA om att Europa är de som ska hantera 

säkerheten i Europa, och inte enbart förlita sig på att USA agerar inom ramen för Nato i 

regionen, har gjort att även Natoanslutna EU-länder har sett ett ökat behov av ett militärt 

samarbete inom EU, ett av dessa samarbeten är det Permanenta Strukturerade Samarbetet – 

Pesco.  

Pesco vilar på grunden för EU:s Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik med början på 

Maastrichtfördraget 1993 som sedermera utvecklades till Lissabonfördraget 2009. Pesco 

innefattar ett nu, om inte mer, upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare. Genom 

ett medlemskap i Pesco förbinder sig medlemmarna till att mer intensivt utveckla sin egen 

försvarskapacitet inom forskning och anskaffning av försvarsmateriel, men även att uppbringa 

och bibehålla en stark försvarsbudget. Vidare ska även medlemstater bidra med stridsgrupper 

i beredskap för insatser inom EU:s ram, detta var då en framtida ambition och samordnades 

av det Europeiska rådet. Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade 

en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. 

För att kunna nå målsättningen med detta samarbete gick medlemsstaterna med på att öka 

samordning, öka försvarsrelaterade investeringar och gemensamt utveckla en försvarsförmåga 

(Europaparlamentet 2007). Pesco kommer att introduceras mer i detalj under senare delen av 

denna studie.  

Sverige är redan idag medlemmar i ett antal olika försvarssamarbeten. 1994 antog Sverige en 

inbjudan till Partnership for Peace (PfP) från Nato. Samarbetet syftar till att skapa förtroende 

mellan medlemmar i Nato och övriga stater i Europa inklusive Ryssland. Varje land 

bestämmer själv vilka områden man vill samarbeta med inom Nato (Regeringskansliet 1994). 

Nordefco är ett nordiskt samarbete sedan 2009 som syftar till att stärka deltagarnas nationella 

försvar och bidra till synergieffekter för gemensamma lösningar såsom utveckling, utbildning 

och truppbidrag inom ramen för internationella insatser. Samarbetet kan ske på mellanstatlig 

grund men kan också ske tillsammans med samtliga fem medlemstater (Regeringskansliet 

2019). Det svensk-finska samarbetet är en överenskommelse från 2015 och är ett fördjupat 

samarbete från det man tidigare haft. Likväl här, som ovanstående, handlar samarbetet om att 

gemensamt öka den operativa förmågan, främja försvarsgemensamma intressen och ett 

kollektivt ansvar för att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen (Regeringskansliet 

2016). 2017 anslöt sig Sverige till den brittiskt ledda styrkan Joint Expeditionary Force (Jef) 

efter inbjudan från Storbritannien. Jef beskrivs som en ”brittisk resurspool” med ingående 

förband från olika stridskrafter. Jef sätts ihop vartefter vilken insats som ska genomföras och 

kan både operera inom FN, EU och Natos ram (Regeringskansliet 2017b).  

Synonymt med ovan beskrivna militära samarbeten är att dessa inte har legalt bindande 

åtgärder eller uppföljningstvång som samarbetet inom Pesco.  
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1.1 Problemformulering  

Inom ramen för tidigare beskrivna säkerhetsutveckling som skett i Europa och i övriga 

världen kan ovanstående tolkas att det är naturligt steg för Sverige och övriga medlemsländer 

att ingå i försvarssamarbeten och projekt. Att USA som stormakt ändrade sin inställning till 

försvaret av Europa inom ramen för Nato gör att även EU länder som är fullvärdiga 

medlemmar i Nato ser behovet av ett ökat försvarssamarbete inom EU.  

En försvars- och säkerhetspolitik som tillsammans med andra ska skapa säkerhet och fred i 

vårt närområde och i Europa är uttalanden som flertalet gånger har adresserats från våra 

politiker. Samtidigt som Sverige har en uttalad militär alliansfrihet och tidigare 

neutralitetspolitik vilken tillskrivs har tjänat oss väl genom åren.  

Hur kan vi förstå logiken i att Sverige ingår i ett mer bindande försvarssamarbete som Pesco, 

men inte i en annan bindande försvarsallians som exempelvis Nato. Ett medlemskap i Nato är 

just nu är uteslutet från svensk sida baserat på politiska grunder, bland annat med anledning 

av alliansens ömsesidiga säkerhets- och försvarsgarantier som artikel 5 - det kollektiva 

försvaret. Artikel 5 innebär att ett angrepp på en allierad inom Nato ska solidariskt bemötas 

som ett angrepp på hela alliansen.  

Inom ramen för Pesco kommer Sverige tvingas att utöka och fördjupa sina militära 

samarbeten, men även uppgradera den militära förmågan gemensamt med andra stater samt 

att ställa militär trupp till EU:s förfogande i händelse av kris eller krig. Allt detta enligt EU:s 

gemensamma försvarsklausul artikel 42.7 och tillhörande uttalad solidaritetsförklaring. Enligt 

denna artikel är medlemsländerna inom EU skyldiga att bistå övriga medlemsländer som 

utsatts för ett väpnat angrepp på sitt territorium, dock behöver detta inte innebära att biståndet 

är rent militärt.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att identifiera bakomliggande drivkrafter1 för att förstå varför 

Sverige beslutade att ingå i Pesco.  

1.3 Tidigare forskning  

Tidigare forskning om just Sveriges deltagande i Pesco är begränsad, då det är ett relativt nytt 

internationellt samarbete. Sannolikt kommer detta att ändras med tiden vart efter samarbetet 

utvecklas och framförallt vilka konsekvenser det får på svensk utrikes- och säkerhetspolitik. 

Nedanstående tidigare forskning kommer endast att avhandla forskning som berör Pesco och 

inte övrig EU-forskning avseende utrikes- och säkerhetspolitik. Det finns flera anledningar till 

detta. En anledning är att EU forskningen är alldeles för omfattande, men också att det inte 

bär mot studiens syfte. En annan, och kanske den främsta anledningen, är att denna studies 

fokus ligger på det svenska beslutet att ingå i Pesco och därmed har en avgränsning gjorts. 

Vad avser studier om just Pesco finns det ett fåtal publicerade, nedan redogörs ett antal av 

dessa som är intressanta för vår studie.  

                                                           
1
 ”Omständighet som främjar ett visst handlande”(Svenska Akademin 2009). 
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”Why Is European Union Defence Integration Difficult To Achieve?” En masteruppsats 

skriven av Ocean Marambanyika, Göteborgs Universitet, vilken avhandlar svårigheterna med 

försvarsintegration inom EU utifrån ett mellanstatligt perspektiv. Resultatet påvisar att 

problemen ligger just hos vissa av EU:s medlemsländer och deras vilja att bibehålla 

suveränitet över sitt försvar, men också dess inställning till Nato. Vidare visar studien på 

olikheter hos medlemsstaterna avseende militär användning i samarbetet, framförallt hos EU:s 

stormakter som Frankrike och Tyskland (Marambanyika 2018).  

”Pesco – Ett fall av Integration inom Säkerhet och Försvar” skriven av Erik Bergström 2017 

vid Försvarshögskolan, är en fallstudie som avhandlar hur fyra EU-medlemstater uppfattade 

säkerhetssituationen och rollen inom EU över tid. Studien påvisar att inom tiden kring 

Lissabonfördraget har betydande förändringar skett vilket har påverkat själva upprättandet av 

Pesco under 2017 och att detta inte skedde under det inledande förslaget om Pesco inom 

ramen för Lissabonfördraget. Slutsatsen för studien belyser enskilda stater och deras 

uppfattning om säkerhetshoten över en avgränsad tidsperiod. Studiens slutsats ger vid handen 

att enskilda medlemsstater inte kan hantera hoten själva utan måste förlita sig på samarbeten 

och allianser. Enligt studien ligger detta i linje med den liberala intergovernmentalismens 

grundantagande om den rationella staten, vilket också skulle ha förändrat viljan till fördjupad 

försvarsintegration (Bergström 2017).  

 

”Pesco – ett hot mot svensk alliansfrihet”, skriven Georg Hardell 2018, Umeå Universitet. 

Uppsatsen är en kritisk undersökning av svensk utrikespolitisk policy och utökade militära 

samarbeten. I denna undersökning har Hardell använt sig av Carol Lee Bacchis kritiska 

policyanalys med en koppling till ett teoretiskt ramverk avseende nationell säkerhet och 

regionala säkerhetskomplex. Resultatet av denna undersökning påvisar vikten av ökat 

samarbete med utländska försvarsmakter, som i detta fall syftar till att hantera hoten från 

främst Ryssland men också Storbritanniens pågående utträde ur EU och vilka följder detta får 

på övriga medlemstater (Hardell 2018).  

 

”Pesco – den fortsatta utvecklingen och dess betydelse för Sverige” är en memo från 2018 

utgiven av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Memon avhandlar samarbetets 

övergripande målsättningar och genomförande av Pesco. Samt hur samarbetet förhåller sig till 

Svensk säkerhets- och utrikespolitik (Frisell & Sundberg 2018).  

 

”Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) & den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP) - En tankeskoleanalys av den vetenskapliga debatten under 2000-

talet” skriven av Joanna Davis vid Försvarshögskolan, syftandes till att ta fram de olika 

åsiktslägren gällande EU:s utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Studiens slutsats påvisar 

att anledningen till att det finns så många olika sidor och åsikter kring EU:s säkerhets- och 

försvarspolitik i debatten under 2000-talet beror på det politiska läget och att EU:s roll har 

förändrats. Tidigare debatter under kalla kriget dominerade USA:s roll inom det 

internationella säkerhetsläget vilket medförde att EU hade en begränsad roll. Under 2000-talet 

beskrivs klimatet vara öppnare vilket medfört att debattörerna börjat argumentera för att EU 

bör ta en större plats internationellt (Davis 2013).  
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”Svenskt utrikespolitiskt beslutsfattande – Flernivåanalys av Sveriges beslut att bli en del av 

den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP)” en masteruppsats skriven 2011 av 

William Vitikainen vid Linnéuniversitetet. Studien berör inte Pesco i sig, dock är denna 

intressant ur den aspekten att studien behandlar utvecklingen som till slut utmynnades i 

försvarssamarbetet Pesco, vilket inte var känt vid tillfället när denna publicerades. ESFP är för 

övrigt det gamla namnet på GSFP. Vitikainens studie påvisade att Sverige var positivt 

inställda till ett ökat försvarssamarbete inom ramen för ESFP, både politiskt men också från 

svenska folket. Detta hade bäring på att Sverige, trots ett utökat militärt samarbete, fortsatt 

hade kvar den säkerhetspolitiska handlingsfriheten. I detta samarbete hade Sverige 

tillsammans med Finland lyckats få igenom de så kallade Petersbergsuppgifterna som 

innefattade humanitära insatser, räddningsinsatser, fredbevarande och fredsfrämjande insatser 

som skulle omfattas av samarbetet. Ett fördjupat samarbete inom ESFP skulle också bidra till 

att värna om den nationella säkerheten, vilket också övriga medlemsstater var överens om. 

Sammanfattningsvis var slutet på kalla kriget och oroligheterna i Jugoslavien händelser som 

bidrog att ESFP var tvungen att utvecklas (Vitikainen 2011).  

1.3.1 Studiens bidrag  

Denna studie, till skillnad från ovanstående, kommer enbart att fokusera på att identifiera de 

bakomliggande drivkrafterna för att förstå varför Sverige valde att ingå i Pesco. Vår studie har 

likheter med Vitikainens masteruppsats om svenskt utrikespolitiskt beslutsfattande, men 

skiljer sig avseende tidsperioderna av analyserat material och när studien genomförs.  

 

Bidraget i denna studie kommer att påvisa Sveriges utökade försvarssamarbete inom EU, men 

framförallt att förstå varför Sverige ingår i ett mer bindande försvarssamarbete som Pesco.  

 

Vidare kommer även studien bidra med en teoriutveckling av Graham Allisons tre 

konceptuella modeller, där vi presenterar en av oss utvecklad fjärde modell, Former Decision 

Impact, för analys av en beslutsprocess. 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet avhandlar vi uppsatsens bakgrund, problemformulering och syfte. Vi 

redogör även för vilken tidigare forskning vi har studerat samt vad vår uppsats bidrar med till 

forskningen. 

I det andra kapitlet redogör vi för den metod som använts för undersökningen, vi presenterar 

forskningsdesign, val av material, källkritik och vilka etiska överväganden som är gjorda. Vi 

granskar, kritiserar och försvarar även vår valda metod. 

Det tredje kapitlet använder vi för att presentera de säkerhetspolitiska utgångspunkter där vi 

utgår från Andréns definition av säkerhetspolitik (Andrén 2002).  

I fjärde kapitlet presenteras den säkerhetspolitiska bakgrunden där vi utvecklar och fördjupar 

presentationen av Pesco. Vi utgår här från det material vi har använt till vår studie.  
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I femte kapitlet presenterar vi vårt val av teoretiskt perspektiv, vi beskriver de av Graham 

Allisons konceptuella metoder vi har använt. 

I sjätte kapitlet som är vårt analyskapitel genomför vi en analys utifrån Graham Allisons 

konceptuella metoder och presenterar en sammanfattning av denna.   

I sjunde kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till och vi för en diskussion kring 

dessa. Vi redovisar även här rekommendationer till Försvarsmakten, förslag på vidare 

forskning inom ämnet och en teoriutveckling av använt teoretiskt perspektiv.  

Kapitel åtta är vår epilog som vi anser var nödvändig då det i anslutning till denna studies 

slutförande presenterades rapport från försvarsberedningen samt genomfördes EU-val samt 

val av EU:s högste militära representant, tre faktorer som i framtiden kommer att påverka 

Pesco. 

Kapitel nio är vår litteratur- och referensförteckning där vi även har en anonymiserad lista 

över de informanter vi har använt i studien. Avslutningsvis har vi två bilagor med de 

frågeställningar vi ställde till informanterna. 
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 Metodologi 2

För att strukturera och förklara vår forskning använder vi ”the research onion” (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2016). Med forskningslöken som stöd beskriver vi i sex lager hur vi byggt 

upp vår forskning steg för steg. Vi beskriver det material i har använt för studien samt 

kritiserar densamma. I detta kapitel tar vi även upp kvalitet och etiska överväganden. 

Avslutningsvis i detta kapitel för vi fram kritik mot den metod vi valt och beskriver hur vi 

hanterat det. 

2.1 Metod 

I första lagret beskrivs vilket paradigm vi anammat, vilken filosofi vi har valt för vår studie. 

Här har vi lagt grunden, och det är här vi har börjat vår resa mot den forskningsidentitet som 

har format den syn vi har på vår omvärld, positivistisk eller hermeneutisk. Positivismen som 

är strävan efter absolut kunskap har sitt ursprung i naturvetenskapens framsteg under 1600-

talet (Thurén 2007). Forskning som bygger på positivismen, en naturvetenskaplig ansats ska 

var upprepningsbar och komma fram till allmängiltiga lagar. Enligt Wallén handlar 

hermeneutik om tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar, upplevelser m.m. och 

den som tolkar har en förförståelse som behöver artikuleras och göras medveten. Vid 

tolkandet växlar man mellan del- och helhetsperspektiv (Wallén 1996). I vår studie har vi 

anammat det hermeneutiska paradigmet då vi tolkar innebörden i texter och 

informantintervjuer och därvid kommit fram till vår tolkning av innebörden.  

Det andra lagret bestämmer vilken ansats man kommer att ha. Induktiv ansats innebär att man 

utgår från empirin och försöker att dra mer generella och teoretiska slutsatser, ofta betonas att 

detta ska ske helt förutsättningslöst vilket kritikerna säger är omöjligt, då man genom urval 

undersöker vissa fenomen och gör ett teoretiskt ställningstagande (Wallén 1996). Den 

deduktiva ansatsen studerar den fysiska världen och går från teori till empiri medan den 

induktiva tar sin ansats ur verkligheten (empirin) och går mot teorin. I litteraturen beskrivs det 

att en induktiv ansats bör vara grundad i verkligheten och i en deduktiv ansats bör forskaren 

ha en klar teori innan datainsamling påbörjas (Jacobsen 2017). Thorsten Thurén förklarar 

vidare att en induktion drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta och 

förutsätter en kvantifiering. Vidare menar Thurén att deduktion innebär att man drar en logisk 

slutsats som betraktas som giltig om den är logisk sammanhängande, den behöver däremot 

inte vara sann och överensstämma med verkligheten (Thurén 2007). Vår studie är deduktiv, 

detta då ansatsen går från teori till empiri, vilket innebär en avledning från det generella till 

det konkreta (Johannessen, Tufte & Johansson 2003) Vår avsikt är att dra en logisk slutsats 

som är logiskt sammanhängande för att förstå varför Sverige valde att ingå i Pesco (Thurén 

2007).  

I det tredje lagret väljer vi strategi för den empiriska forskningen, Den övergripande strategin 

för uppsatsen är en fallstudie på Sveriges beslut om att ingå i Pesco. Fallstudier lämpar sig väl 

vid frågor av hur och varför. Enligt Yin är det fem komponenter som ingår i en 

forskningsdesign för en fallstudie som beskrivs vara av särkild betydelse. Dessa fem 

komponenter är; studiens frågeställningar, dess hypoteser (om det finns några sådana), dess 

analysenhet(-er), den logiska kopplingen mellan data och hypoteser och kriterier för att tolka 
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resultaten (Yin & Nilsson 2007). Vår undersökning följer i stort dessa punkter, med 

undantaget att vi inte använder oss av egna hypoteser, utan istället använder vi Allisons 

konceptuella modeller och genom operationalisering av dessa stödjer det oss i att besvara vår 

frågeställning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017).  

När vi kommer till fjärde lagret är det dags att välja metod, eller metoder. Metoden kan ha 

kvalitativ eller kvantitativ ansats, eller båda, det är dock omöjligt att säga vilken metod som är 

bäst utan olika metoder har olika styrkor och svagheter som du måste identifiera för att 

komma fram till vilken metod som passar bäst till en given situation, man gör ett pragmatiskt 

metodval.  

Enligt litteraturen har den kvantitativa ansatsen som grund att den sociala verkligheten kan 

mätas med hjälp av metoder och instrument och ge oss information i form av siffror. Ofta 

kopplar man den kvantitativa ansatsen till det positivistiska perspektivet. Den kvalitativa 

ansatsen ser verkligheten som för komplex för att kunna reduceras till siffror utan man måste 

även samla in information i form av ord (Jacobsen 2017). Den kvalitativa ansatsen tillskrivs 

ofta hermeneutiken. I denna studie har vi kvalitativ ansats då vi studerar en mänsklig 

beslutsprocess för att förstå utfallet av denna. Resultatet inte kommer att vara reproducerbart 

då det bygger på våra tolkningar.  

I det femte lagret definierar vi vilket tidsperspektiv vi har på vår forskning, är den 

longitudinell följer man ett resultat över en längre tid eller ett tvärsnitt där man söker svar på 

hur läget ser ut under en specifik tidpunkt (Johannessen, Tufte & Johansson 2003). Vår studie 

söker svaret på en fråga under en viss tidpunkt och därför definierar vi vår forskning som en 

tvärsnittsstudie.  

Nu har vi nått in till kärnan av löken där vi bestämmer hur data samlas in och analyseras. Vi 

har valt en kvalitativ textanalys av valda konceptuella modeller The Rational Actor och 

Governmental Politics (Allison & Zelikow 1999) och av officiella dokument från regering 

och riksdag i form av propositioner, motioner, debatter samt beslutsunderlag. Genom en 

kvalitativ textanalys fångar vi det centrala i texten, där helheten i texten antas vara något 

annat än summan av delarna. Genom intensiv läsning av dessa texter och med hjälp av 

analytiska verktyg kan det dolda och efterfrågade identifieras (Esaiasson et al. 2017).  

För att komplettera ovanstående textmaterial har vi även skickat ut frågeställningar per mail 

till strategiskt utvalda informanter i form av riksdagsledamöter, till Försvarsdepartmentet och 

till Försvarsmakten.  
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Figur 1: Författarnas egen bild visar studiens arbetssätt. 

2.2 Material 

Val av material till denna studie utgörs till största del av sekundärdata i form av officiella 

dokument från Sveriges riksdag, regering och EU. Textmaterialet som står till grund för 

analysen består av;  

Försvarspolitisk inriktning 2016–2020, Regeringens proposition 2014/15:109 

Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska 

unionen, Regeringens proposition 2017/18:44 

Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska 

unionen, Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UFöU3,  

Dokumenten är valda mot bakgrund av att de är det politiska fundamentet för beslutet att ingå 

i Pesco. Då dessa dokument är utgivna av en myndighet förväntas dessa också vara utförligt 

källgranskade i grunden. Vi har även samlat in primärdata genom att mailintervjuer 

genomförts med utvalda riksdagsledamöter i syfte att komplettera våra sekundärdata. Valt 

material, såväl text som intervju, kommer att granskas kritiskt av oss som författare innan den 

används enligt nedanstående källkritiska granskning med tillhörande motiv och förklaringar.  

2.3 Informanter  

Urval av informanter till denna studie har gjorts genom ett så kallat strategiskt urval. Detta 

innebär att vi medvetet valt ut vem som ska delta i studien och med anledning av deras 

lämplighet för att kunna belysa vår frågeställning (Johannessen, Tufte & Johansson 2003).  

Vårt strategiska urval bestod inledningsvis av nio riksdagsledamöter som tjänstgjorde vid 

Försvarsutskottet vid tillfället av beredningen och beslutet av Pesco.  
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Under arbetets gång har vi blivit hänvisad till ytterligare en riksdagsledamot med anledning 

av dennes expertis i ämnet.  

Vi har även skickat en allmän förfrågan till Försvarsdepartementet i syfte att få 

tjänstemannaperspektivet i frågan. Vi har även skickat en frågeställning till Försvarsmakten 

och erhållit deras syn på Pesco.  

Informanterna redovisas i slutet av denna studie.    

2.4 Källkritik  

Källkritiken är gjord utefter fyra källkritiska regler vilket innefattar äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens (Esaiasson et al. 2017).  

Äkthet innebär att vi faktiskt granskar materialet så att det inte är förfalskat eller planterat och 

oberoende innebär trovärdigheten i materialet som granskas och att möjlighet finns att 

bekräfta berättelser från flera oberoende källor. Huvudregeln här är att primärdata är mer 

trovärdiga än sekundärdata (Esaiasson et al. 2017). Då vi avser använda officiella dokument 

från regering, riksdag och EU bedöms de vara noggrant granskade innan publicering, därmed 

uppfylls dess äkthetskriterium. Detta gäller även dess oberoende då vi främst granskar 

sekundärdata i form av officiella dokument. Gällande intervjuerna är informanterna utvalda 

utefter dess eget deltagande i beslutet och betraktas därmed som primärdata.  

Vad avser samtidighet ska källan vara tätt inpå händelsen för att vara trovärdig, ju längre tid 

som går kan information glömma och förvränga (Esaiasson et al. 2017). Beslutet om Pesco 

togs av riksdagen 6 dec 2017 vilket vi bedömer minskar risken för glömska och 

efterrationalisering av informanterna.  

Gällande tendens vid källgranskning innebär det att kontrollera källans syfte och avsikt med 

sin berättelse och om denne har haft skäl att återge en snedvriden bild av verkligheten 

(Esaiasson et al. 2017). Vid intervjuer finns en risk för att informanterna kan upplevas som 

tendensiösa kopplat till vilken roll individen haft i beslutet. Detta kompenseraras genom 

noggrann kontroll av regeringens transkriberade dokument och på detta sätta använder vi flera 

källor för att kritiskt granska informantens berättelse och om detta överensstämmer med 

riksdagspartiets ståndpunkt i ärendet.  

2.5 Kvalitet i studien  

Vad avser kvalité i kvalitativ forskning finns ett antal traditioner och perspektiv, här har 

forskare differentierade sätt att se på detta. Till vår studie har vi valt att anamma Larssons 

kvalitetskriter avseende kvalitativ forskning vilka är; Kvaliteter hos framställning som helhet, 

Kvaliteter hos resultaten och Validitetskriterier. Inom ramen för dessa fokuserar vi särskilt på 

följande underrubriker; Perspektivmedvetenhet, Intern logik, Etiskt värde, Innebördsrikedom, 

Struktur och Empirisk förankring (Fejes & Thornberg 2015).  

Denna studie använder ett teoretiskt perspektiv som utgångspunkt i syfte att förstå varför 

Sverige tog beslut om Pesco.  
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I analysen kommer respektive operationaliserade fråga att besvaras av insamlat material som 

vi valt att analysera och utefter dessa svar följer också en resultatdiskussion. Detta arbetssätt 

anser vi faller inom ramen för perspektivmedvetenhet och intern logik.  

Resultatet i denna studie kommer att bidra till en förståelse till varför Sverige ingår, som i 

detta fall, ett mer bindande försvarssamarbete som Pesco. Genom bortse från det teoretiska 

perspektivet i resultatdiskussion bidrar vi på detta sätt till undersökningens innebördsrikedom.  

Studien följer en tydlig arbetsgång med teoretiska utgångspunkter med frågor som besvaras i 

direkt anslutning till varandra utifrån studerad och analyserat material. Detta medför att 

resonemangen är tydliga att överskåda och följbara vilket i sin tur skapar förutsättningar för 

att uppfylla en god struktur och empirisk förankring.  

Vad avser felfaktorer i studien har vi identifierat att modellen Government Politics möjligen 

kan bidra till detta. Detta på grund av att tillgängligt material möjligen inte ger en helt 

sanningsenlig bild och ett heltäckande svar. Detta förklaras genom att vi som genomför denna 

studie inte haft insikt i de interna debatterna på regeringskansliet avseende Pesco. För att 

minimera möjliga felfaktorer har vi valt att genomföra ett antal intervjuer med strategiskt 

utvalda informanter i form av riksdagsledamöter. För att få tjänstemannasynen har vi även 

ställt samma frågeställningar till Försvarsdepartementet. Vi har även ställt frågor till 

Försvarsmakten.  

Kvalitétskriteriet Etisk värde redovisas under nästkommande rubrik.  

2.6 Etiska överväganden  

Enligt Wallén kan kvalitativa studier ge etikproblem, där forskarens objektivitet kan 

ifrågasättas till skillnad från tidigare vetenskapsteoretiska traditioner där objektivititen har 

haft en mer naturligt framträdande roll. I kvalitativa studier är metodreglerna mer diffusa och 

därför får forskarens förförståelse och värderingar större betydelse (Wallén 1996).  

Vi som genomför denna studie är båda yrkesofficerare med lång bakgrund av tjänstgöring vid 

Försvarsmaktens Högkvarter och har tidigare genomfört studier i strategi vid 

Försvarhögskolan. Detta kan bidra till att förförståelsen inom rådande ämne kan påverka 

studien, både till fördel men också till nackdel.  

Fördelen i denna förförståelse grundar sig i att vi till mindre del bidragit till regeringens 

beslutsprocesser i vår dagliga yrkesutövning och har därmed en viss insikt i denna 

arbetsprocess. Vidare fördelar är också att vi har större förmåga till att identifiera textmaterial 

och informanter för studiens syfte med hänsyn tagen till vår yrkesroll. Nackdelen är just att 

förförståelsen kopplat mot säkerhetspolitiska beslut inom ramen för militära samarbeten i 

större organisationer. Erfarenhet samt kunskap inom detta kan således påverka studiens 

objektivitet. För att motverka att vår egen förförståelse ska påverka undersökningens 

objektivitet och resultat hämtar vi material från officiella dokument, debatter och 

beslutsunderlag vars innehåll vi avser analysera kritiskt utan värdering av politisk tillhörighet.  
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2.6.1 Etiska aspekter mellan informant och forskare  

Förutsättning för att delta i denna studie i form av intervjuer anser vi ska bygga på informerat 

samtycke och krav på att bli korrekt återgiven (Jacobsen 2017; Vetenskapsrådet 2019).  

Vad avser informanterna vi använt oss av har dessa lämnat detta samtycke genom att de svarat 

på våra intervjufrågor som skickats ut elektroniskt.  

I utskicket har det framgått tydligt vår avsikt att använda dem som informanter och att studien 

kommer att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet. Då vi inte vill att fokus ska vara 

på våra informanter som individer har vi valt att anonymisera dem. Vad avser att bli korrekt 

återgiven har vi återgivit informationen som informanten gav oss och samtliga digitala svar 

finns arkiverade hos oss som genomfört denna studie.  

2.7 Kritik mot vald metod  

Vid insamling av data till vår studie har vi använt oss av dokumentundersökning 

(sekundärdata) och mailintervju (primärdata).  

Huvudelen av materialet bygger på sekundärdata i form av officiella myndighetsdokument, 

transkriberingar från riksdagsdebatter m.m. Anledningen till att vi väljer att till stor del förlita 

oss på sekundärdata i vår studie är att de källor vi utgår från är svårtillgängliga och därmed 

svåra att få tid till att genomföra intervjuer med. Då vi vill framhålla objektivitet för att 

balansera förförståelse och vår subjektiva tolkning av text anser vi att de dokument som vi 

valt att studera säger något om vad som faktiskt har sagts och gjorts vilket skiljer sig från 

intervjuer (Jacobsen 2017).  

För att skapa trovärdighet till vår studie är den sekundärdata vi har valt att använda officiella 

dokument, utgivna av myndigheter och utförligt källgranskade i grunden. En annan aspekt att 

vi valt sekundärdata för vår studie är de tidsförhållanden som vi arbetar under, att boka tid, 

genomföra intervjuer och transkribera en tillräcklig mängd data för att uppnå empirisk 

mättnad är en väldigt tidskrävande process.  

Vi kom dock tidigt fram till att vi även vill ha primärdata som komplement till det 

sekundärdata vi har tillgång till. Genom ett strategiskt urval har vi tagit fram till ett antal 

personer och organisationer vi vill intervjua. Vi väljer att genomföra ett icke-fysiskt möte med 

informanterna. Det som är positivt med att genomföra mailintervjuer är att vi kan få tillgång 

till annars svåråtkomliga personer, svaren kommer färdigtranskriberade vilket gör att vi sparar 

tid och vi påverkar inte heller informanterna genom den s.k. intervjuareffekten. Nackdelarna 

med en mailintervju är att informationen blir mer komprimerad och onyanserad p.g.a. skriftlig 

framställan. Vi har ingen kontroll på när eller om informanten kommer att svara och vi har 

heller ingen kontroll över intervjusituationen och därmed ingen möjlighet att ställa eventuella 

uppföljningsfrågor direkt till informanten. Kommer informanten att svara och ge oss ett svar 

på de frågor vi vill ha svar på? (Jacobsen 2017).  

För att öka chanserna att informanten skall svara väljer vi att begränsa antalet frågor för att 

informanten inte ska känna att dennes tidsåtgång ska bli för stor.  
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För att få informanterna att svara på det vi vill ha svar på har vi enkla frågor i en fast 

ordningsföljd där svaret tydligt kommer hjälpa oss att föra vår studie framåt. De svar som 

inkommit har till stor del kunnat användas och tillfört data till vår studie. En viktig sak att 

framhålla är att vår studie inte varit beroende informanternas svar utan vi har sett dem som ett 

komplement till vår övriga data. Svarsfrekvensen på utskickade mailintervjuer var 54 % vilket 

vi tycker var ett tillfredställande värde. I detta kapitel är vi transparanta med hur vi genomfört 

vår studie för att påvisa metodmässig förtrogenhet och trovärdighet.  
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 Säkerhetspolitiska utgångspunkter  3

Då säkerhetspolitik har ett stort utrymme i denna studie kommer vi i detta kapitel beskriva hur 

vi valt att definiera säkerhetspolitik. Vi kopplar även ihop svensk försvars- och 

säkerhetspolitik med det svenska medlemskapet i EU och den av Sverige uttalade 

solidaritetsförklaringen. 

3.1 Säkerhetspolitik – definition och struktur  

För att beskriva säkerhetspolitik har vi valt att använda oss av Nils Andréns definitioner och 

struktur av begreppet säkerhetspolitik. Enligt Andrén är säkerhetspolitikens drivkraft 

osäkerhet och dess mål trygghet. Den internationella utvecklingen har medfört att inga stater 

enskilt kan isolera sig, oavsett om det är ett litet eller större land (Andrén 2002).  

Begreppet säkerhetspolitik definieras enligt Andrén;  

”Nationell säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på en stats 

politiskt styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i 

situationer där den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra 

stater, i det internationella systemet.” (Andrén 2002, s. 201) 

Internationella definitioner av säkerhetspolitik förefaller sig ursprungligen mer som ett 

samlingsbegrepp för security, vilket omfattar åtgärder som aktörer använder i det 

internationella systemet för att neutralisera eller möta utomstående hot. Detta sker då genom 

förebyggande politiska åtgärder, genom avskräckande åtgärder eller genom försvar mot 

angrepp. Enligt Andrén, har begreppet i ett vidare sammanhang, sedan Maastrichtfördraget 

fått en ökad användning. Till en början försvagades begreppet då säkerhetspolitiken ingår i ett 

vidare begrepp i EU:s Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Genom detta 

markerades ett steg mot en gemensam europeisk säkerhetspolitisk identitet, dock utan att 

provocera dem som inte ännu var redo att acceptera ett gemensam europeiskt försvar (Andrén 

2002).  

Andrén strukturerar säkerhetspolitiken med en indelning i inåtriktad- och utåtriktad 

säkerhetspolitik, där respektive del har olika mål och medel. Den inåtriktade 

säkerhetspolitiken har som mål att upprätthålla förmågan till självförsvar och 

försörjningstrygghet där militära resurser och näringspolitiska åtgärder är medel för detta. 

Sammantaget måste den inåtriktade säkerhetspolitiken vara rustad för både stora och mindre 

krig och kriser.  

Den utåtriktade säkerhetspolitiken inbegriper försvarspolitiska relationer till andra stater, 

påverkan på den internationella miljön och internationell gemenskap som mål. För att uppnå 

dessa mål sker det genom olika rollval såsom integrering eller isolering, aktiva medlemskap i 

internationella organisationer, samarbete och samordning (Andrén 2002).  
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Nedanstående grafiska tabell ger en överblick över säkerhetspolitikens struktur enligt Andrén. 

Tabellen har inspirerats av den svenska säkerhetspolitiken under två världskrig och 

totalförsvarsdoktriner under kalla kriget (Andrén 2002). 

Säkerhetspolitikens struktur 

 

                       Mål                                                                                       Medel 

 

A. Utåtriktad säkerhetspolitik  

 

1. Strategiskt rollval: försvarspolitiska 

relationer till andra stater  

1. Utrikespolitisk rollval mellan 

ytterligheterna total integrering och total 

isolering 

 

2. Försörjning utifrån med livsviktiga 

förnödenheter 

 

2. Handelspolitik  

3. Direkt påverkan på den större 

internationella miljön  

3. Aktivt medlemskap i internationella 

organisationer, samt annan diplomatisk 

aktivitet 

 

4. Internationell gemenskap  4. Information, kommunikation, aktivt 

samarbete och samordning 

 

 

B. Inåtriktad säkerhetspolitik 

 

1. Förmåga till självförsvar 1. Militära resurser, befolkningsskydd och 

anordningar för civil beredskap  

 

2. Försörjningstrygghet 2. Näringspolitiska åtgärder för att främja 

självtillit på väsentliga områden under krig 

och kris  

 

3. Teknologisk och ekonomisk kompetens  3. Forskning, utveckling, utbildning  

 

4. Säkerhetsfrämjande infrastruktur  4. Samhällsplanerande åtgärder  

 

5. Värdegemenskap, lojalitet, försvarsvilja  5. Påverkas av åtgärder över hela samhället 

 
 

Figur 2: Andréns tabell över säkerhetspolitikens mål och medel (Andrén 2002, s. 35) 

Denna studie kommer främst att beröra Sveriges utåtriktade säkerhetspolitik, men också till 

del den inåtriktade säkerhetspolitiken. Pesco är ett internationellt samarbete med både 

internationella och nationella mål, vilket analysen i kommande kapitel kommer att påvisa. 

Syftet med att differentiera dessa, enligt Andréns indelning, är att underlätta för läsaren att 

förstå dess särart vad avser mål och medel.  
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3.2 Svensk försvars- och säkerhetspolitik och medlemskapet i EU  

Efter berlinmurens fall hösten 1989 påbörjades diskussionen i Sverige om ett medlemskap i 

vad som då benämndes EG och först 1995 blev medlemskapet ett faktum. Med anledning av 

medlemskapet var det också nödvändigt att omformulera den svenska säkerhetspolitiska 

doktrinen. Det som nu skulle utvecklas till en europeisk politisk allians, med anledning av 

Maastrichtfördraget, medförde också att Sverige inte kunde fortsätta med sin tidigare uttalade 

neutralitetspolitik. 1991 lade regeringen en proposition avseende den dåvarande 

neutralitetspolitiken att denna inte längre kan användas som övergripande beskrivning den 

utrikes- och säkerhetspolitik som Sverige avsåg föra inom Europa. Dock var regeringen tydlig 

med att ingen annan försvarar Sverige, utan detta sker enskilt. Efterföljande utveckling inom 

svensk säkerhetspolitik var att neutralitetspolitiken ersattes av militär alliansfrihet, som också 

denna skulle innebära möjlighet till neutralitet i händelse av krig i vårt närområde. Den 

svenska säkerhetspolitiken skulle då syfta till att ytterst bevara landets frihet och nationella 

oberoende (Andrén 2002).  

Vad de facto begreppet militär alliansfrihet innebär är vida omdiskuterat och det råder delade 

meningar om innebörden i detta, vilket också påvisas senare i studiens analyskapitel. Med 

anledning av en proposition avseende den säkerhetspolitiska definitionen år 2000 förklarades 

begreppet enligt följande:  

”Den militära alliansfriheten är ett medel i svensk säkerhetspolitik, den är 

inte ett mål. I varje tid måste Sverige välja väg som bäst gynnar vår 

säkerhetspolitiska situation och bidrar till stabilitet i vår del av världen.” 

(Riksdagsförvaltningen 2019a) 

Sakta men säkert, genom medlemskapet i den europeiska gemenskapen, påbörjades en 

globalisering av den svenska säkerhetspolitiken. Globaliseringen tar sig uttryck i att verka för 

internationell avspänning, nedrustning och framförallt samarbete, till detta att även fortsatt 

bidra till stabilitet i närområdet. Allt för att minska riskerna för att Sveriges dras i ett krig eller 

konflikt. I samband med detta identifierades även också de baltiska staterna som ett nu större 

säkerhetspolitiskt intresse för Sverige. Detta medförde att Sverige gav stöd i form av 

utbildning och tillförsel av materiel syftandes att bidra till baltstaternas stabilitet och säkerhet. 

Sverige påvisade ytterligare handling i internationella samarbeten genom att delta i militära 

insatser i forna Jugoslavien, men även deltagande i EU:s stridsgrupper under 2000-talet 

(Engelbrekt, Holmberg & Ångström 2015).  

I samband med ovanstående är också viktiga historiska nedslag för Sveriges och EU:s 

säkerhetspolitik upprättandet av den Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) 

vilket fick en stor påverkan på Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik (Engelbrekt, Holmberg 

& Ångström 2015). GUSP skapades genom Maastrichtfördrage 1993 och är ett mellanstatligt 

samarbete och där frågor som rör EU:s säkerhet behandlas. Europeiska Unionens Råd 

ansvarar för genomförandet av GUSP, men frågorna hanteras av unionens utrikesministrar 

(EUR-Lex - SV 2019).  

  



23 (59) 

 

Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU kom sedan att intensifieras 

ytterligare med den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP), vilken sedermera 

skulle byta namn till Gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) med anledning 

av Lissabonfördraget 2009 (Engelbrekt, Holmberg & Ångström 2015). GSFP är EU:s 

säkerhets- och försvarspolitik och utgör således en integrerad del av GUSP och skapar en 

sorts ram för militär – och försvarsaspekterna av EU:s politik och genom Inom GSFP sker ett 

fortlöpande arbete med att utforma en gemensam försvarspolitik för EU (EUR-Lex - SV 

2019). 

3.2.1 Solidaritetsförklaringen  

2009 uttalade Sveriges regering den så kallade solidaritetsförklaringen. Förklaringen innebar 

att i händelse av konflikter vårt närområde, antingen om det skulle drabba ett medlemsland i 

EU eller ett nordiskt land, kommer Sverige inte förhålla sig passivt. Vidare statuerades också 

att Sverige förväntar sig att medlemsländer i EU agerar på samma sätt om Sverige drabbas. 

Att ge och ta emot militärt stöd var härmed centralt (Regeringskansliet 2009). Bakgrunden till 

Sveriges solidaritetsförklaring var EU:s då nya fördrag, Lissabonfördraget.  

Lissabonfördraget bidrog till att EU:s roll breddades inom de externa relationerna och EU fick 

en egen utrikesförvaltning. Inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 

innefattade fördraget ett solidariskt ansvar för säkerheten i Europa och gällde samtliga 

medlemsländer. Ett gemensamt ansvar för alla medlemsländer att bidra genom att tillförsäkra 

EU:s operativa kapacitet, både militärt och civilt, i uppdrag inom och utanför unionen. 

Införandet av artikel 42.7 blev härmed en verklighet med anledning av Lissabonfördraget. 

Artikeln innebär att EU-länderna är skyldiga att bistå andra medlemsländer som utsatts för 

väpnat angrepp på sitt territorium med olika former av stöd (Europaparlamentet 2007). 

Grunden för den operativa kapaciteten var att agera fredsbevarande, förebyggande och 

stärkande internationellt. Trots denna allians om militära bidrag skulle det inte påverka 

enskilda ingående nationers suveränitet, medlemskap och åtaganden i Nato eller uttalad 

neutralitetshållning. I samma fördrag nämns också för första gången officiellt det Permanenta 

Strukturerade Samarbetet - Pesco och ett framtida upprättande av ett sådant. Idén om Pesco 

lanserades dock så tidigt som 2002 i syfte att stater med de största militära förmågorna skulle 

kunna genomföra de mest ansträngande krishanteringsoperationerna (Frisell & Sundberg 

2018).  

Sammantaget har Sveriges samarbete inom säkerhet och försvar i den europeiska 

gemenskapen alltmer intensifierats i takt med EU:s utveckling. Gränsdragningar vad avser 

militär alliansfrihet och försvarssamarbeten har blivit alltmer diffusa.  

 

Ovanstående resonemang har syftat till att ge en grund och historisk återblick inför 

presentationen av Pesco och det kommande analyskapitlet avseende Sveriges deltagande i det 

utökade försvarssamarbetet.  
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 Säkerhetspolitisk bakgrund  4

I detta kapitel beskriver vi och förklarar vad Pesco är. Vi ger även en säkerhets- och 

utrikespolitisk bakgrund till Sveriges beslut om att ingå i Pesco genom att presentera 

propositionen och regeringens skäl till varför riksdagen skulle godkänna densamma. 

4.1 Pesco – en introduktion  

 

"In June I said it was time to wake up the Sleeping Beauty of the Lisbon 

Treaty: permanent structured cooperation. Six months later, it is happening. 

I welcome the steps taken today by Member States to lay the foundations of 

a European Defence Union. Europe cannot and should not outsource our 

security and defence.” - President Juncker (Bellec 2017) 

Ovanstående pressuttalande gjordes av EU-kommissionens ordförande President Jean-Claude 

Juncker där han beskriver Pesco som en uppvaknande sovande skönhet. Uttalandet gjordes 

efter att 25 EU:s medlemstater, däribland Sverige, fattat beslutat att ingå i Pesco. Beslutet 

välkomnades även av EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Federica 

Mogherini. Enligt Mogherini tog EU med anledningen av beslutet ett historiskt stort steg mot 

ett gemensamt Europeiskt försvar (SPP 2017).  

Redan 2016 var det egentliga avstampet för Pesco i samband med att EU:s globala strategi för 

utrikes- och säkerhetspolitik antogs. Drivande i detta samarbete var Frankrike, Tyskland och 

EU-kommissionen vilket resulterade i ett antal åtgärder i form av en implementeringsplan 

inom ramen för den globala strategin, en handlingsplan inom försvarsområdet samt ett utkast 

på samarbetet mellan EU och Nato. Med anledning av Pesco ökades även transparensen 

mellan medlemsstaters försvarsplaneringar, ett inrättande av en planerings- och 

ledningsfunktion för EU:s militära utbildnings- och träningsoperationer, men även inrättandet 

av en europeisk försvarsfond som syftar till att gynna forskning och utveckling inom 

försvarsområdet. Samarbetet ska således betraktas som en del i flera processer såsom EU:s 

förmågeutvecklingsplan (Capabilty Development Plan – CDP), den samordnade årliga 

försvarsgranskningen (Coordinated Annual Review on Defence - CARD) och den europeiska 

utvecklingsfonden (European Development Fund – EDF) (Frisell & Sundberg 2018).  

Syftet med Pesco är att fördjupa försvarssamarbete mellan medlemsstaterna, men också att 

gemensamt utveckla militära förmågor för att tillgängliggöra dessa inom ramen för EU:s 

militära operationer. I ett av EU-fördragets protokoll gällande Pesco anges ett antal 

bestämmelser och principer för inrättandet av samarbetet. Dessa påtalar vikten av den 

Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitiken, samstämmighet mellan medlemmarna och att 

den Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitiken är en integrerad del i detta. Således 

tillförsäkrar det EU en operativ förmåga, både av civila och militära resurser. Denna 

sammantagna operativa styrka är av fredsbevarande art och får användas av EU utanför 

unionen enligt artikel 43 i EU fördraget och i enlighet med FN-stadgan. Uppgifterna som 

inbegrips inom dessa är fredsbevarande åtgärder och ska bygga på en EU-gemensam militär 

kapacitet utav ingående medlemstater (EEAS - European External Action Service 2019).  
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EU deltar idag i ett antal civila och militära uppdrag runt om i världen och sedan 2003 har EU 

lanserat över 30 uppdrag inom ramen för den Gemensamma Säkerhets- och Försvarspolitiken. 

Under 2018 räknades antalet insatser till 10 civila och 6 militära spritt i Europa, Afrika och 

Mellansöstern (Copps).  

Bilden nedan visar EU:s aktuella insatser under 2018. Sverige deltar genom Försvarsmakten i 

bl.a. två av dessa EU insatser. En av dessa är EUTM Mali som ingår i en långsiktigt EU 

strategi för hela regionen där syftet är att återställa lag och ordning och neutralisera terrorhot. 

Den andra är EUTM Somalia vars huvudsakliga uppgift är kapacitetsbyggande på 

regeringsnivå och inom den somaliska försvarsmakten. EUTM Somalia löser den uppgiften 

genom rådgivning och mentorskap (Försvarsmakten 2019a).  

 

Figur 3: Grafik över EU militära och civila insatser 2018 (EEAS 2018). 

Ledning och styrning av Pesco sker enligt en så kallad ”tvåskiktsprincip”. Det första skiktet 

innebär att Europeiska rådet leder den övergripande styrningen. Vidare ska även Europeiska 

rådet övervaka att varje enskild ingående medlemsstat uppfyller de åtaganden som åligger 

dem inom ramen för samarbetet. Beslutsfattande inom Pesco sker genom enhällighet, vilket 

innebär att alla rösterna måste uppnå enighet mellan medlemstaterna innan ett förlag kan antas 

(EEAS - European External Action Service 2019). Dock har detta varit uppe till föremål till 

omprövning inom GUSP. Europeiska Kommissionen har föreslagit en utökad användning av 

omröstning med kvalificerad majoritet på tre områden inom GUSP, detta i syfte att få 

snabbare och effektivare beslutsfattande. Dessa tre områden avser beslut om EU:s 

ståndpunkter i frågor om mänskliga rättigheter, frågor om sanktioner och civila uppdrag inom 

GSFP. Enligt Kommissionen skulle detta bidra till att EU då blir en alltmer starkare global 

aktör. Kvalificerad majoritet uppnås om 55 % av medlemsstaterna, motsvarande minst 65 % 

av EU:s befolkning röstar för eller emot ett förslag (Riksdagsförvaltningen 2019b).  
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Det andra skiktet avser de projekt som genomförs inom samarbetet. Dessa projekt ägs och 

förvaltas av den medlemstat som ingår i detta och övervakas årligen av Europeiska rådet. Om 

projekten inte uppfylls riskerar medlemsstaten bli uteslutna ur försvarssamarbetet. Enligt EU 

är skillnaden mellan Pesco och övriga försvarssamarbeten att åtaganden som antas är av 

rättsligt bindande karaktär. Som exempel på den bindande karaktären innebär detta att årligen 

ska varje medlemstat redogöra i en nationell genomförandeplan (National Implementation 

Plan – NIP) hur man bidrar till att uppfylla de åtaganden som föreligger dem. Den nationella 

genomförandeplanen, för Sveriges del, sammanställs av regeringskansliet och beslut fattas av 

chefen för Försvarsdepartementet (EEAS - European External Action Service 2019; 

Informant 13 2019). Det första införandet av åtaganden, som beslutades av Europeiska rådet, 

ska ske i två tidsperioder 2018-2020 och 2021-2025. I slutet av varje fas, sker en översyn, 

därefter ska nya åtaganden antas (Council of the European Union).  

4.1.1 Pesco och Försvarsmakten  

Vid början av 2018 har Sverige åtagit sig, att på myndighetsnivå med Försvarsmakten och 

Försvarets Materielverk (FMV), delta i totalt 4 av 17 projekt. Försvarsmakten deltar för 

närvarande i projekten; Military Mobility som syftar till att stödja, förenkla och standardisera 

obehindrad gränsöverskridande rörlighet av militära förband över hela Europa. European 

Medical Command där syftet är att ge EU en bestående medicinsk förmåga att stödja operativ 

verksamhet i form av medicinska resurser, arbetsgrupper och en snabbinsatsstyrka. European 

Union Training Mission Competence Centre vilken syftar till att förbättra tillgängligheten av 

utbildare inom ramen för EU:s utbildningsuppdrag. FMV leder tillsammans med Frankrike 

även EU Test and Evaluation Centres, där syftet är att genomföra prov och försök samt 

utvärdering av olika militära system. Sverige är även observatörer i ett tjeckiskt 

telekrigsprojekt (Europeiska Rådet 2018; Informant 13 2019).  

Då Pesco är ett nytt försvarssamarbete är det enligt Försvarsmakten (FM) för tidigt att 

konkretisera vad det innebär för FM i kommande internationella insatser och i de specifika 

projekten som åligger (Informant 13 2019).  

”Det är dock inte kontroversiellt att hävda att dessa åtaganden på medel- och 

lång sikt troligen kommer att påverka myndighetens verksamhet genom ökade 

krav på Sverige att vidta åtgärder och satsa resurser på utveckling inom 

EU:s försvarssamarbete.” (Informant 13 2019) 

Åtaganden som nämns i ovan citat kan exempelvis te sig i form av utökad bemanning av 

personal i staber och institutioner, ökade bidrag till insatser och verksamhet inom ramen för 

den gemensamma förmågeutvecklingen. Vidare menar FM att det har varit en tydlig signal 

från EU:s militära stab och EU:s kommitté att de förväntar sig att deltagande medlemsstater i 

Pesco ska leverera mer personal till den militära ledningsstrukturen och till insatser.  
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Detta har även medlemsstaterna varit överens om i Europeiska Rådet och i Kommittén för 

utrikes- och säkerhetspolitik2 (Informant 13 2019). Hur detta kommer att påverka FM i 

praktiken återstår att se.  

4.1.2 Pesco och förhållandet till Nato  

I anslutning till Pesco sker också ett samarbete mellan EU och Nato som alltmer har 

intensifierats genom åren. I mitten av 2018 undertecknade EU och Nato en ny gemensam 

förklaring i syfte att ytterligare utöka säkerhets- och försvarssamarbetet, men också för att 

stärka den transatlantiska länken. Förklaringen innehåller en vision av hur EU och Nato 

tillsammans ska hantera framtida säkerhetshot. EU och Nato har identifierat ett antal nya 

områden där samarbete ska ske, bland annat inom militär rörlighet, IT-säkerhet, 

terrorismbekämpning samt kvinnor och säkerhet. Från 2016 kvartstår också de sju strategiska 

samarbetsområden vilka är hybridhot, operativt samarbete inom maritima frågor, 

försvarskapacitet, industri och forskning, övningar samt kapacitetsuppbyggnad (Europeiska 

Rådet 2019).  

Pesco ska dock inte vara eller bli ett samarbete i konkurrens med Nato och heller inte vara 

duplicerande, varken operativt eller förmågemässigt. Enligt en studie genomförd av 

Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) råder det olika åsikter avseende detta från 

medlemsstaterna i EU. Tyskland menar att det måste ske en viss duplicering på grund av vissa 

medlemsländers bristande strategiska förmågor, medan Frankrike understryker vikten av 

Europas strategiska autonomi vilket innebär att Pesco ska ses som en stark aktör i Europa 

tillsammans med Nato. Nato själva är positivt inställda till Pesco och ser gärna ett starkt 

europeiskt försvar (Frisell & Sundberg 2018).  

4.1.3 Pesco och European Intervention Initiative  

Frankrikes President Macron har även varit initiativtagare till uppstarten av det militära 

samarbetet European Intervention Initiative (E2I), ett samarbete som startades i juni 2018.  

Detta samarbete syftar till att utveckla en gemensam strategisk kultur3 samt att bidra till ökad 

europeisk autonomi, öka förmåga och skapa förutsättningar att snabbt agera tillsammans i 

olika militära kriser som påverkar Europas säkerhet. Vidare ska samarbetet stärka Europas 

militära trovärdighet och en rättvis resursfördelning av förmågor och personal. E2I är ett 

autonomt initiativ som skiljer sig från EU och Pesco.  

Deltagande länder är för närvarande Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Belgien, 

Nederländerna, Portugal, Danmark, Estland och Finland. Samarbetet är även öppet för icke 

EU-länder vilket medför att vid en eventuell Brexit kan Storbritannien fortsatt vara med i E2I 

och delaktig i försvaret av Europa. Liknande gäller även Danmark som idag står utanför EU:s 

Gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.  

                                                           
2
 Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ansvarar för EU:s GUSP och GSFP.  

3
 Strategisk kultur – ”summan av ett lands militärstrategiska erfarenhet” (Wedin 2014).  
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E2I beskrivs enligt Frankrike som ett ramverk att bygga vidare på och som kommer att dra 

nytta av Pescos projekt som exempelvis Military Mobility. I slutändan kommer detta även att 

bidra till samarbetet inom Pesco. E2I kommer inte att slås samman med andra militära 

samarbeten, men ses enligt Frankrike som ett komplement till både Pesco och Nato (Ministére 

Des Armées 2019).  

President Macron har tydligt angett att han också ser att Sverige är med i samarbetet 

(Utrikesmagasinet 2019). Enligt Sveriges utrikesminister pågår en konstruktiv dialog med 

Frankrike om initiativet (Riksdagsförvaltningen 2019c).   

4.2 Säkerhets- och utrikespolitisk bakgrund för beslutet att ingå i Pesco 

Den 22 november 2017 överlämnade den regeringen en proposition avseende Sveriges 

deltagande i det permanenta strukturerade inom EU. I denna proposition föreslog regeringen 

att riksdagen godkänner Sveriges deltagande med motvieringen att samarbetet är ett led i 

uppföljningen av EU:s globala strategi och att det erbjuder ett ramverk för utveckling av 

militära förmågor (Regeringskansliet 2017a). Pesco var enligt regeringen en internationell 

överenskommelse som bedömdes vara av stor vikt för Sverige. Inom ramen för denna 

proposition föreslogs även att motionstiden för följdmotioner skulle förkortas. Anledningen 

till detta var att regeringen gjorde bedömningen att Sverige bör delta i samarbetet redan från 

start i syfte att skapa inflytande och därmed kunna påverka besluten som fattas inom Pesco i 

ett tidigt skede.   

Regeringen hade ett antal övergripande skäl för att riksdagen skulle godkänna propositionen. 

Framförallt var det att ett deltagande i Pesco skulle ligga väl inom ram för redan beslutad 

försvarinriktningsperiod 2016-2020, men också baserat på att svenska försvarsmyndigheter 

som sedan tidigare bedrivit och bedriver samarbeten på både bilateral, nordisk och europeisk 

nivå. Enligt regeringen är EU Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform och 

intresset är stort att EU fortsatt är bidragande till fred och stabilitet inom Europa. Detta skulle 

också bidra till måluppfyllnad för egen nationella säkerhet med hänsyn taget till det 

omvärldsläge som för tillfället råder.  

På grund av de säkerhetspolitiska utmaningarna i Europa påtalas det också att ingen stat 

ensam kan möta dessa utmaningar, utan att medlemsstaterna tillsammans måste ta ett 

gemensamt ansvar, både vad det avser civil och militär krishanteringsförmåga. Ett svenskt 

deltagande i Pesco bedömdes också ge bättre förutsättningar att påverka både planering och 

genomförandet av EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Ett fortsatt 

aktivt deltagande i internationella fredsfrämjande insatser framhölls av regeringen vilket i sin 

tur skapar säkerhet för Sverige men också är ett konkret bevis på solidaritet med övriga länder 

och organisationer. Målsättningen inom detta beskrivs att EU självständigt ska ha förmåga 

hantera även de mest krävande krishanteringsinsatserna. Sammantaget bedömde regeringen 

att deltagande i Pesco var av strategiskt intresse för Sveriges försvarspolitik 

(Regeringskansliet 2017a).  
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Proposition efterföljdes av ett betänkande genom det Sammansatta utrikes- och 

försvarsutskottet. Detta betänkande syftade till att ytterligare bidra till underlag och förslag till 

beslut för riksdagen avseende samarbetet. I betänkandet delar utskottet regeringens 

uppfattning om att deltagandet i samarbetet är av stor internationell vikt och att samarbetet 

vilar på mellanstatlig grund, men också att det inte skulle påverka Sveriges nationella 

suveränitet. Vidare uttrycker utskottet att det är väsentligt att det finns ett starkt 

parlamentariskt stöd bakom beslutet, vilket också utskottet bedömde fanns. Detta var i sin tur 

en förutsättning för den förkortade motions- och beredningstiden i ärendet.  

Utskottets ställningstagande i ärendet tar avstamp i att, även här, hänvisa till 

försvarinriktningsperioden 2016-2020. I denna försvarsinriktningsperiod står det skrivet att 

EU intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik (Regeringskansliet 2015) och 

att EU:s förmåga som säkerhetspolitisk aktör är ett resultat av resurserna som medlemstaterna 

bidrar med. Inom ramen för detta nämns också sammanhållning och en gemensam politisk 

vilja som viktiga faktorer och EU:s gemensamma förmåga till planering och genomförandet 

av civila och militära krishanteringsinsatser.  

Utskottets ställningstagande konstaterade att ett svenskt medlemskap i Pesco stämmer väl 

överens med redan tidigare beslutade försvarinriktningsperiod 2016-2020 och gav därmed 

förslag till riksdagen att godkänna att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet 

(Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017). 
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 Teoretiskt perspektiv  5

I detta kapitel redogör vi de överväganden och val vi gjort avseende studiens teoretiska 

perspektiv. Detta val beskrivs och motiveras kopplat mot denna studie. Vidare 

operationaliseras valda modeller i syfte att passa in i vår studie. Kritik mot valt perspektiv 

omhändertas i slutet av detta kapitel.  

5.1 Val av teoretiskt perspektiv  

Till vår studie och för att svara på vår frågeställning övervägde vi ett antal olika teoretiska 

perspektiv. Då vår avsikt är att förstå drivkrafterna bakom ett beslut fördes inledningsvis våra 

tankar till Graham Allisons konceptuella modeller som används för att förklara och förstå 

beslutsfattande i en säkerhetspolitisk kontext (Allison & Zelikow 1999). Vi övervägde även 

Garbage Can-modellen framtagen av Michal D. Cohen och James G. March, vilken är en 

beslutsmodell inom organisationsteori som syftar till att förklara och förstå hur olika 

organisationer fattar beslut (Cohen, March & Olsen 2006). Vidare diskuterades även Jacob 

Westbergs strategimodell Metod, Mål, Medel och Miljö som syftar till att beskriva en nations 

säkerhetsstrategi och hur de ingående delarna förhåller sig till varandra (Westberg 2015).  

Valet föll dock på Graham Allisons konceptuella modeller från boken Essence of Decision: 

Explaining the Cuban Missile Crisis med följande motiv; Allisons modeller har tidigare 

använts i flertalet studier och forskning som syftat till att analysera just politiska handlingar 

och tolka varför ett säkerhetspolitiskt beslut fattats (Bendor & Hammond 1992). Modellerna 

har även använts av flertalet svenska forskare i studier som liknar vår; Wilhelm Agrell 

använde modellerna i en undersökning av svensk försvarspolitik och försvarsdoktrin (Agrell 

1985). Modellerna har även använts i en doktorsavhandling vid Statsvetenskapliga intuitionen 

vid Stockholms Universitet av Håkan Karlsson i en försvarspolitisk analys (Karlsson 2002). 

Även William Vitikainen använt sig av modellerna har i en flernivåanalys av deltagandet 

inom europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, som också är publicerad i en av Kungliga 

Krigsvetenskapsakademins tidskrifter (Vitikainen 2011, 2013).  

Efter analys av studiens problemformulering och syfte kopplat till ovanstående resonemang 

anser vi att Graham Allisons konceptuella modeller är bäst applicerbar inom ramen för vårt 

valda material och studie.  

5.2 Graham Allisons konceptuella modeller 

1971 skrev Graham Allison boken Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 

och 1999 utkom en nyutgåva som omarbetats tillsammans med Philip Zelikow.  

I boken analyserade Allison det beslutsfattande som skedde under Kubakrisen 1962 med stöd 

av konceptuella modeller. Dessa modeller syftar till att förklara och förstå ett utrikespolitisk 

agerande varför beslut fattades i en situation, antingen i en kris eller vid hot mot en nations 

intressen.  

Allison beskriver dessa modeller som ett ”fisknät” där materialet, ”fisken” fångas för att 

därefter kunna förklara och förstå vad som hände i det specifika fallet.  
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Modellerna kan dock ge olika förklaringar på samma fenomen vilket kan vilseleda forskaren 

att aktiv söka efter svaren.  

Allison menar att modellerna ska användas som ett par slags linser för att beskåda fenomenet 

från olika perspektiv ur en strukturerad schematisk form. Genom dessa linser och den 

strukturerade formen hjälper det forskaren att bedöma vad som är relevant för studien i fråga 

(Allison & Zelikow 1999).  

I boken använder sig Graham Allison av tre modeller, dessa är The Rational Actor, 

Organizational Behavior och Governmental Politics. Dessa modeller ska ses som ett 

komplement till varandra där respektive modell bidrar med olika perspektiv, men tillsammans 

påvisar ett utfall (Allison & Zelikow 1999).  

The Rational Actor:  Modellen behandlar en företeelse eller situation som får en aktör 

agera på ett specifikt sätt utefter sina egna målsättningar. Detta 

agerande har också bäring på kalkylerade konsekvenser och övriga 

handlingsalternativ. 

Organizational Behavior:  Modellen behandlar hur organisationen agerar vid ett specifikt 

tillfälle beroende på hur den är organiserad och vilka 

standardiserade procedurer som finns. 

Governmental Politics:  Modellen behandlar hur olika aktörer förhandlar och köpslår 

bakom beslut och här är individens personliga målsättning 

styrande snarare än organisationens.  

Enligt Allison och Zelikow bör man använda sig av minst två av dessa modeller för att kunna 

göra en god analys av ett beslutsfattande. Efter en initial analys av arbetsprocessen avser vi att 

använda The Rational Actor och Governmental Politics. Motivet till detta val är grundat på 

vad Allison beskriver vara modellernas olikheter och genom att använda sig av dessa två 

modeller då erhålla ett bättre utfall. The Rational Actor skapar en övergripande sammanhang 

och större mönster av händelsen medan Governmental Politics fokuserar mer i detalj på 

aktörerna, konkurrensen emellan och dess preferenser. Modellen Organizational Behavior 

ligger för nära The Rational Actor vilket medför svårigheter att urskilja några signifikanta 

skillnader i studien (Allison & Zelikow 1999), därav har denna modell valts bort i vår studie.   

5.2.1 The Rational Actor – beskrivning och operationalisering  

I denna studie ska The Rational Actor ses som staten Sverige. Statens agerande är utefter olika 

beräknade lösningar och dess egna målsättningar. Agerandet har bäring på kalkylerade 

konsekvenser och övriga handlingsalternativ för att lösa ett strategiskt problem. Det slutgiltiga 

beslutet som staten tar ska ge så pass optimerade konsekvenser som möjligt mot statens givna 

målsättningar (Allison & Zelikow 1999).  

Allison beskriver fyra kärnpunkter i denna modell vilket en aktör har att förhålla sig till vid 

rationellt beslutsfattande och dessa är (Allison & Zelikow 1999):  
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Mål och målsättningar:  Statens intressen, mål och värderingar vid ett agerande. 

Alternativ:   Valmöjligheter utifrån rådande situation.  

Konsekvenser:  Konsekvens av det valda alternativet, för- och nackdelar i 

förhållande till mål och målsättningar.  

Val:  Rationellt val av alternativ, det som ger mest positiv konsekvens, 

”pay off”, i förhållande till målen.  

Allison och Zelikow ger här förslag på ett antal frågeställningar för analys inom ramen för 

The Rational Actor (Allison & Zelikow 1999). 

1. Vilka omständigheter ser aktören som hot eller möjligheter?   

2. Vilka är aktörens målsättningar?  

3. Vilka är aktörens handlingsalternativ för att uppnå målsättningen?   

4. Vilka är de strategiska för- och nackdelar med de olika beslutsalternativen  

5. Vilket är det bästa alternativet givet rådande omständigheter?  

Genom operationalisering av Allisons frågeställningar och för att passa in i denna studie 

skapar vi ett av de tidigare nämnda ”fisknätet” vilken vi låter materialet, ”fisken”, fångas.   

1. Vilka hot eller möjligheter föranledde beslutet om att ingå i Pesco?  

2. Vilka är målsättningarna med beslutet om att ingå i Pesco?  

3. Vilka är statens handlingsalternativ för att uppnå målsättningen?  

4. Vilka är de strategiska för- och nackdelarna med beslutet om Pesco?  

5. Vilket är det bästa alternativet givet rådande omständigheter?  

5.2.2 Governmental Politics – beskrivning och operationalisering  

Modellen, Governmental Politics berör flera olika aktörer till skillnad från tidigare 

presenterade modell. Allison beskriver de olika aktörerna som spelare vilka eftersträvar 

fördelar för egen vinning och genom detta blir istället beslutsprocessen ett förhandlande och 

köpslående (Allison & Zelikow 1999).   

 

I denna studie representeras aktörerna av de politiska partierna ingående i Sveriges Riksdag. 

Dessa är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, Vänsterpartiet, 

Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (Riksdagsförvaltningen 2019d).  

 

Allison ger även här förslag på frågor som kan användas till analys (Allison & Zelikow 1999).  

1. Vilka spelare finns det och vems synsätt och värderingar tas i beaktande vid val och 

handling?  

2. Vilka faktorer formar respektive spelares uppfattning, handlingsalternativ och ståndpunkt 

i ärendet?  

3. Vilka faktorer tas i beaktande för respektive spelare påverkan av beslutet?   

4. I vilka forum möts respektive spelare för att diskutera och fatta beslut?   
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Precis som ovan skapar vi även här ett annat ”fisknät” genom operationalisering av 

frågeställningarna:  

1. Vilka är aktörerna bakom beslutet om Pesco?  

2. Vilka faktorer formar respektive aktörs uppfattning, handlingsalternativ och beslut om 

Pesco?  

3. Vilka faktorer förordade respektive aktörs avseende beslutet av Pesco?  

4. I vilka forum möts respektive aktör för att diskutera och fatta beslut om Pesco?  

5.2.3 Kritik av Allisons modeller  

Graham Allisons modeller har inte undgått kritik. Hårdast kritik har kommit från Jonathan 

Bendor och Thomas Hammond. De menade att modellerna inte var grundande i tillräckligt 

mycket efterforskning inom respektive område som Allison berör. Kritiken låg bland annat i 

avsaknaden av modern spelteori i The Rational Actor och att Organizational Behaviour var 

förenklad. Vad avser Governmental Politics var denna modell alldeles för komplex och svår 

att förstå (Bendor & Hammond 1992).  

1999 kom dock en nyutgåva ut av Essence of Decision: Explaning the cuban missile crisis, 

denna gång med en medförfattare vid namn Philip Zelikow. I denna nyutgåva har ovanstående 

kritik omhändertagits för att passa in mer i modern tid. I nyutgåvan har The Rational Actor 

kompletterats med insikter från psykologin och modern spelteori, Organizational Behavior 

har tillförts nyare insikter avseende utvecklingen inom organisationsstudier, sociologi, 

statsvetenskap och näringsliv. Governmental Politics är uppdaterad med politiska studier och 

erfarenheter från regeringar i syfte att klargöra de enskilda aktörerna i politiken (Allison & 

Zelikow 1999). Den reviderade nyutgåvan erhöll även denna kritik, denna gång från Jerel A. 

Rosati. Enligt Rosati var då Governmental Politics sämre än den i ursprungsupplagan och att 

modellen var i stort behov av omarbetning för att göras tydligare (Rosati 2001).  

I vår studie har vi valt att använda den reviderade nyutgåvan från 1999. Den ovan nämnda 

kritiken medvetandegör oss som genomför studien för modellernas svagheter. Dock är det 

inget som vi bedömer påverkar vår studie. Med anledning av att Allisons modeller fortfarande 

används i studier i samma tidsperiod som vår, anser vi att dessa också kan appliceras i denna 

studie.  
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 Analys  6

Kommande kapitel redogör för studiens analys. Här används Allisons konceptuella modeller, 

The Rational Actor samt Governmental Politics, som vi i tidigare kapitel operationaliserat för 

att passa in i vår studie. Modellen Governmental Politics har, som vi tidigare nämnt in denna 

studie, kompletterats med intervjuer av strategiskt utvalda riksdagsledamöter. Svaren från 

dessa återkommer främst i slutet av nämnda modell. Sammanfattningen av analysen 

presenteras både i text och tabellform i syfte att identifiera de bakomliggande drivkrafterna.  

6.1 Beslut utifrån The Rational Actor  

1. Vilka hot eller möjligheter föranledde beslutet om att ingå i Pesco?  

Hoten som uppfattades vid tillfället beskrivs som komplexa och innefattade allt från 

påverkansoperationer, cyberangrepp, klimatförändringar och terrorism. Även 

sammanhållningen och solidariteten inom EU, hade enligt regeringen, utsatts för 

betydande utmaningar, såsom Storbritanniens aviserade utträde ur unionen 

(Regeringskansliet 2017a).  

 

Det försämrade säkerhetsutvecklingen i Europas närområde föregicks av ett flertal större 

händelser. Här återfinns konflikten i Georgien, Rysslands olagliga annektering av Krim 

och dess aggressiva beteende i Ukraina som påtalas utmana den europeiska 

säkerhetsordningen i grunden. Sammantaget bedömde regeringen att Ryssland är beredd 

att använda millitära medel för att uppnå politiska målsättningar och genom detta 

agerande stärka sin maktposition i regionen. Vidare var Rysslands avsaknad av respekt för 

folkrätten och tidigare ingångna internationella avtal bidragande till en framväxande 

osäkerhet hos Sverige men också närliggande länder och därmed uppfattas Ryssland som 

ett reellt hot (Regeringskansliet 2015).  

 

2. Vilka är målsättningarna med beslutet om att ingå i Pesco?  

Målsättningarna är tydliga i regeringens proposition avseende Pesco. Då EU beskrivs som 

en av Sveriges viktigaste plattformar för utrikes- och säkerhetspolitik fanns ett starkt 

intresse för Sverige att ingå i samarbetet. Genom att ingå i samarbetet ansåg regeringen att 

målen avseende egen nationell säkerhet skulle uppnås och därmed också stärka 

grundläggande svenska försvars- och säkerhetsintressen, men också i relation till övriga 

nationer utanför EU.  

 

I försvarsinriktningsperioden 2016-2020 nämns att den enskilt viktigaste målsättningen 

under perioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den 

samlade förmågan i totalförsvaret. Detta ska även ses i ljuset av den nya inriktningen där 

försvaret går från ett insatsförsvar till en mer nationell försvarsdimension. Målsättningen 

att skapa detta starka nationella försvar förväntas då ske bland annat genom en ökad 

förmåga till interoperabilitet, ökad samordning och resursöverlappning av operativa 

förmågor inom EU.  
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Målsättningar som också nämns av regeringen är att EU självständigt ska kunna ha 

förmåga att täcka hela spektrumet av krishanteringsinsatserna som anges i EU fördraget 

(Regeringskansliet 2017a).   

 

3. Vilka är statens handlingsalternativ för att uppnå målsättningen?  

Analysen av materialet ger vid handen att tre handlingsalternativ har identifierats.  

 

Det första handlingsalternativet är;  

gå med i Pesco redan från start för att ha möjlighet att påverka beslut och ha inflytande 

och forma försvarssamarbetet i ett tidigt skede. Genom att tidigt gå med i Pesco bidrar 

detta också till en stärkt svensk solidaritetsförklaring.  

 

Det andra handlingsalternativet;  

Att avvakta ett ingående i Pesco i syfte att noggrant analysera vad försvarssamarbetet 

innebär i realiteten, men också hur det utvecklas på sikt för att därefter ta beslut. Denna 

analys skulle då ha bäring på vilken inverkan försvarssamarbetet har på Sveriges uttalade 

militära alliansfrihet.  

 

Det tredje handlingsalternativet;  

Att inte gå med i Pesco, beslutet skulle då ha bäring på att samarbetet innebär mer 

bindande åtaganden inom ramen för militära förmågor och projekt och på detta sätt 

fortsätta och stå fast enligt tidigare uttalade linje om bindande militära samarbeten. Detta 

likt regeringens inställning till Nato och på detta sätt inte urholka den militära 

alliansfriheten och ståndpunkt gällande detta.  

 

4. Vilka är de strategiska för- och nackdelar med de olika beslutsalternativen?  

Det första handlingsalternativet, att gå med i Pesco redan från start bidrar till fördelar att 

ha möjlighet att påverka beslut, ha inflytande och forma försvarssamarbetet i ett inledande 

skede. Vidare fördelar skulle också vara att Sverige visar aktiv handling inom ramen för 

tidigare uttalad solidaritetsförklaring och på detta sätt också bidra till att stärka det 

nationella försvaret. Då samarbetet är förknippat med ett antal politiska åtaganden 

gällande försvarsbudgeten och hur mycket som ska avsättas för investeringar gällande 

försvarsforskning och teknikutveckling, kan i propositionen utläsas en osäkerhet gällande 

detta. Det bedömdes dock att inga större investeringar behövdes göras under 2018. Men 

osäkerheten bidrar till att det kan ses som en nackdel då en större investering kunde 

påverka redan lagd försvarsbudget negativt (Regeringskansliet 2017a).  

 

Fördelarna med det andra handlingsalternativet, att avvakta ett ingående i Pesco vore att 

noggrant analysera vad försvarssamarbetet innebär. Genom att avvakta skulle också 

Sverige kunna observera hur försvarssamarbetet utvecklas för att inte göra avkall på den 

militära alliansfriheten. Nackdelen blir då tvärtom om vad som ovan, i första alternativet, 

beskrivits som en fördel. Är inte Sverige med i ett tidigt skede kan vi heller inte påverka 

beslut och inriktningar inom försvarssamarbetet.  
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Sannolikt skulle detta bidra till en negativ bild av Sverige som aktör inom EU:s 

Gemensamma Försvars- och Säkerhetspolitik.  

 

Fördelen med det tredje alternativet, att inte gå med i Pesco, skulle då vara att Sverige står 

fast vid sin tidigare uttalade militära alliansfrihet och inställning till bindande 

försvarssamarbeten, likt Nato, och på detta sätt inte urholka den militära alliansfriheten. 

Nackdelen med detta ställningstagande skulle då varit att Sverige inte uppfattas som en 

trovärdig aktör inom EU, vilket sannolikt också skulle bidra till negativa konsekvenser 

inom ramen för uttalad solidaritetsförklaring som tidigare adresserats av Sverige.  

 

5. Vilket är det bästa alternativet givet rådande omständigheter?   

Det rationella valet kopplat mot vår ovanstående analys är alternativ ett, att gå med i 

Pesco från start. Detta då regeringen motiverar beslutet att kunna påverka beslut i ett tidigt 

skede och ha inflytande i utformningen av försvarssamarbetet. Pesco bedömdes också av 

regeringen att vara av mellanstatlig karaktär och även förenligt med Sveriges militära 

alliansfrihet. Alternativet bidrar också till en ökad operativ förmåga i krigsförbanden, men 

också inom totalförsvaret (Regeringskansliet 2017a).  

 

Sammantaget bidrar detta val till mest ”pay off” för Sverige i förhållande till uppsatta 

målsättningar inom ramen för den nationella säkerhetspolitiken.    

6.2 Beslut utifrån Governmental Politics  

1. Vilka är aktörerna bakom beslutet om Pesco?  

Försvarsutskottet ansvarar bland annat för den politiska inriktningen för försvar och 

samhällets krisberedskap. Dessa inriktningar berör hur det militära och civila försvaret 

tillsammans bör arbeta. Försvarsutskottet representeras av samtliga av riksdagens partier 

(Riksdagsförvaltningen 2019e).  

 

Dåvarande Alliansen (Liberalerna, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna) har 

traditionellt sett varit mer positiva till försvarssamarbeten och allianser och här fanns 

samsyn avseende ett ingående i Pesco.  

 

Vad avser Socialdemokraterna och Miljöpartiet har dessa en annan inställning till större 

militära samarbeten som på något sätt kan påverka vår militära alliansfrihet. Dock är båda 

partierna positivt inställda till samarbeten i stort inom EU (Miljöpartiet 2012; 

Socialdemokraterna 2019).  

 

Sverigedemokraterna var vid tillfället emot medlemskapet inom EU och militära allianser 

och försvarssamarbeten (Sverigedemokraterna 2017).  

 

Enligt Vänsterpartiet är uppfattningen att EU begränsar demokratin, de har sedan tidigare 

arbetat för ett långsiktigt mål att Sverige bör lämna EU (Vänsterpartiet 2019). Detta 

medför således att Vänsterpartiet ställer sig negativa till samarbete inom Pesco.   
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2. Vilka faktorer formar aktörernas uppfattning, handlingsalternativ och beslut om 

Pesco?  

Rådande omvärldsläge bidrar till att, det mer eller mindre, finns en gemensam samsyn vad 

avser försvarssamarbeten. Grunden för detta är försvarinriktningsperioden för 2016-2020 

där en stor bidragande faktorer var utvecklingen i närområdet med Rysslands verksamhet i 

Ukraina och annekteringen av Krim samt att Ryssland, genomfört och genomför, en 

omfattande reformering och utveckling av sina väpnade styrkor med bland annat 

nyanskaffningar av modern materiel och genomförande av storskaliga övningar. Till detta 

har även en ökning av militär övnings- och underrättelseverksamhet i Östersjön skett de 

senaste åren, vilket i sin tur bidrar till ökad risk för konfrontation men också kränkningar. 

Dessa aktiviteter bedömde regeringen även fortsatt öka framöver.  

 

Vidare faktorer som bidrog var inriktningen för en stärkt nationell försvarsförmåga och en 

ökning av den operativa förmågan i krigsförbanden. Den nationella försvarsförmågan ska 

både skydda Sveriges territorium, men också bidra till en gemenskap för fred och säkerhet 

i Europa.  

 

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra, dock omfattar den svenska 

solidaritetsförklaringen i princip inga ömsesidiga militära förpliktelser, utan är i beroende 

av övriga länder i EU och Sverige agerar solidariskt, vilket medför att ingen står ensam 

inför hoten och dess utmaningar (Regeringskansliet 2015).  

 

3. Vilka faktorer förordade respektive aktör avseende beslutet av Pesco?  

Den 6 december 2017 genomfördes en riksdagsdebatt om Sveriges deltagande i Pesco 

(Riksdagsförvaltningen 2019f). Trots att det rådde mer eller mindre samsyn i beslutet som 

helhet, fanns en viss åtskillnad i uppfattningar till beslutet från respektive parti. Här 

återfinns även de svar vi erhöll från informanterna.  

 

Sverigedemokraterna   

Sverigedemokraterna (SD) menade att Pesco var en stor förändring av Sveriges 

försvarspolitiska inriktning som skulle få stora konsekvenser och att trovärdigheten i den 

uttalade militära alliansfriheten ytterligare kommer att urholkats. SD menar att gränsen 

avseende detta är redan nådd med anledning av värdlandsavtalet med Nato, vilket i sin tur 

bidrar till att Sverige räknas som potentiellt offensivt och spänningshöjande.  

 

Vidare anser SD att Pesco är duplicerande till Nato bland annat med anledning av 

projektet Military Mobility, där detta medför den konkurrerande struktur med anledning 

av värdlandsavtalet med Nato. Genom ett ingående i Pesco anser SD att det leder till ett 

gemensamt EU försvar vilket då skulle medföra att Sverige inte har kvar sin militära 

alliansfrihet (Riksdagsförvaltningen 2019f).  

 

”Sverigedemokraterna bedömer att Pesco är ännu ett steg på vägen till en 

militarisering av EU vilket påverkar vår alliansfrihet på ett negativt sätt.” 

(Informant 9 2019) 
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Enligt SD påverkar försvarssamarbetet också Sveriges försvarsindustri på ett negativt sätt. 

Detta då Sveriges nationella strategiska partners sannolikt skulle lämnas utanför vid 

framtida större försvarsaffärer då dessa centreras inom EU.  

 

SD ansåg även att ett medlemskap i Pesco skulle påverka Sveriges suveränitet och 

framförallt totalförsvaret då ingående system skulle tvingas integreras i medlemsländernas 

och i EU (Informant 9 2019). Sammanfattningsvis yrkade SD bifall till reservationen 

(Riksdagsförvaltningen 2019f).  

 

Vänsterpartiet  

Enligt Vänsterpartiet (V) är Pesco ett bidrag till ett alltmer militariserat EU vilket V är 

emot. V menar att de bindande åtaganden som samarbetet innebär är ett tydligt tecken på 

att Sverige frångår en traditionell säkerhetspolitik som bygger på militär alliansfrihet och 

fred och säkerhet genom diplomati.  

 

V påpekar att en militarisering av EU snarare är bidragande till en ökad upprustning än till 

minskade spänningar och sedan Sverige blev medlemmar i EU har den svenska militära 

alliansfriheten urholkats alltmer. Det täta samarbetet med Nato har också medfört att 

alliansfriheten tappat trovärdighet enligt V.  

Projekten inom Pesco är något också som oroar V, som exempelvis testområdet utanför 

Vidsel som risker att medföra negativa konsekvenser för människor och miljö. Men också 

att projekten kan vara ogynnsamt för framtida försvarsbudgetar.  

 

V påpekar också att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har försändrats och 

försämrats med tillhörande växande motsättningar, militär upprustning och ökade 

konfrontationer, däribland nämns Rysslands annektering av Krim, allt detta samtidigt som 

Nato rustar i närområdet. Även kriget i Syrien, flertalet terrordåd, rasistiska och fascistiska 

strömningar som också påverkar tryggheten i Europa. Detta ska inte lösas med militära 

medel enligt V, utan istället med samverkan och dialog. V menar att en oberoende och 

militärt alliansfri utrikespolitik är väsentlig för Sveriges handlingsfrihet i framtiden. V 

yrkade bifall till reservation och avslag på propositionen (Riksdagsförvaltningen 2019f).  

 

Socialdemokraterna   

Socialdemokraterna (S) påpekar att fred och stabilitet i världen i stort sker genom FN och 

i Europa sker det genom EU. Vidare beskrivs även EU som Sveriges viktigaste 

säkerhetspolitiska plattform, vilket måste värnas och utvecklas. S menar att ingen på egen 

hand kan förebygga eller möta dagens hot, utan detta måste ske tillsammans med andra 

både avseende förmågor och utveckling av gemensamma projekt.  

 

S menar att Sverige bör vara med redan från start för att ha inflytande över beslut och 

utforma samarbetet, vilket också ger bättre förutsättningar att kunna påverka både EU:s 

gemensamma utrikes, säkerhets- och försvarspolitik. S hänvisar även till beslutet om 

försvarsinriktningsperioden 2016-2020.  
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I detta beslut står det skrivet att EU intar en särställning i svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik och att EU bör stärkas som säkerhetspolitisk aktör. Sammantaget anser S 

att ett svensket medlemskapt i Pesco stämmer väl överens med anledning av det beslutet.  

 

Att samarbetet vilar på en mellanstatlig grund menar S stämmer väl överens med Sveriges 

militära alliansfrihet, men även att samarbetet är frivilligt att delta i är något som inte 

påverkar den nationella suveräniteten. S lyfter även projekten inom Pesco som ett sätt att 

för medlemsländerna inom EU att harmonisera sina behov och att detta leder till ökad 

interoperabilitet. S yrkade därmed bifall till utskottets förslag om ett deltagande i Pesco 

(Riksdagsförvaltningen 2019f).   

 

Moderaterna  

Enligt Moderaterna (M) finns det bland de flesta partier i riksdagen, en samsyn att stärka 

EU:s Gemensamma Säkerhets- och Försvarspolitik för att EU, inom ramen för den globala 

strategin, ska kunna ta ett större ansvar för internationell fred och säkerhet. Pesco 

bedömdes vara ett sätt att föra detta politikområde framåt (Informant 3 2019).  

 

”För moderaterna var detta en icke-faktor eftersom vi inte stödjer den 

militära alliansfriheten utan anser att Sverige bör söka medlemskap i Nato.” 

(Informant 3 2019) 

 

Det försämrade säkerhetsläget medför att Europa tillsammans måste öka sina 

försvarsansträngningar. M menar vidare att Sverige tillsammans måste ta ett större 

ansvarar för Europas säkerhet och därför är Pesco ett bra alternativ men också att det även 

är ett bra komplement till det redan existerande Natosamarbetet. M menar att Sverige inte 

får hamna utanför Pesco och reduceras till ett ”partnerland” likt som nu i Nato, vilket 

skulle bidra till att Sverige då tvingas rätta sig efter övriga medlemmars beslut. Dock vill 

M inte se en gemensam EU-armé, utan påpekar vikten av att värna om svenska intressen 

samt att samarbetet inte ska vara duplicerande med Nato.  

 

Att inte ingå i Pesco menar M skulle bidra till att Sverige förs in i ett alltmer osäkert läge i 

förhållande till övriga medlemsländer. Då försvarssamarbetet inom EU fortfarande är i en 

uppstartsfas finns det enligt M stora möjligheter för Sverige att påverka hur samarbetet 

kommer att utvecklas. Med anledning av ovanstående yrkade M därmed bifall till 

utskottets förslag om Pesco (Riksdagsförvaltningen 2019f).  

 

Miljöpartiet  

Miljöpartiet (MP) anser att det är positivt att samtliga EU länder ges möjlighet att delta i 

Pesco. Detta baserar MP på försvarssamarbetets uttalade mellanstatliga och inkluderande 

karaktär, men att försvarssamarbetet inte ska leda till någon gemensam EU-armé.  

 

MP påpekar vikten av försvarssamarbeten inom EU och att Sverige måste vara med att 

bidra till detta. MP menar även att Pesco inte ska uppfylla någon sorts 

”territorialförsvarsfunktion”.  
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Försvarssamarbetet skulle också bidra till minskad vapenproduktion inom EU, vilket 

enligt MP, bidrar till säkerhet för vårt närområde men också minskade kostnader för EU. 

Sammantaget är MP positiva till samarbetet och påpekar vikten av att EU ska bygga på 

samarbete och bidra till trygghet (Riksdagsförvaltningen 2019f).  

 

Centerpartiet  

Centerparitet (C) ansåg att det fanns ett behov av att utveckla försvarssamarbetet på 

säkerhetsområdet inom EU, där alla skall delta – även Sverige (Riksdagsförvaltningen 

2019f).  

 

”Vi är övertygade om att samarbetet gör Sverige starkare då en konflikt i 

vår del av världen berör oss alla.” (Informant 4 2019) 

 

C vill att EU ska bli en tydlig global aktör och att Sverige ska vara en del av detta och att 

försvaret av EU fortsatt ska bygga på den transatlantiska länken samt att Nato är vitalt för 

Sveriges och Europas säkerhet.  

 

Enligt C är Pesco av mellanstatlig karaktär och ger ett bidrag till EU:s förmåga till att 

gemensamt bevara fred med hänvisning till tidigare uttalad solidaritetsförklaring, detta i 

sin tur skapar trovärdighet för EU. Vidare menar C att samarbetet är mellanstatligt då EU 

gemensamt bidrar till fred och säkerhet i enlighet med FN-stadgan (Riksdagsförvaltningen 

2019f).  

 

”Vi ser försvarssamarbetet som ett komplement till Nato. Sverige är inte 

med i Nato men vi vill se Sverige som medlem i Nato.” (Informant 4 2019) 

 

C påpekar att Sverige samarbetar militärt i EU, men också i ett nära samarbete inom Nato 

och att gränsen för militär alliansfrihet i övrigas ögon blir alltmer inaktuellt. Säkerhet 

byggs tillsammans med andra och inte ensamma. C yrkade bifall till förslaget och avslag 

på reservationerna (Riksdagsförvaltningen 2019f).  

 

Liberalerna  

Liberalernas (L) inställning till Pesco är positivt och att varje steg i integrationen som nu 

sker gör medlemsländerna starkare. Enligt L är den drivande motorn den 

omvärldsutveckling som nu sker vilket bidrar till en mer osäker och oförutsägbar riktning. 

Genom att gå med i försvarssamarbeten påverkar detta hur övriga världen ser på Sverige 

och detta är en viktig del i försvarsintegrationen som nu sker (Riksdagsförvaltningen 

2019f).  

 

”Analysen kring konsekvenserna för den militära alliansfriheten var närmast 

obefintlig i den debatt som föregick riksdagsbeslutet.” (Informant 11 2019) 
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Enligt L betraktas Sverige, i Rysslands ögon, som ett land som redan valt sida vilket i sin 

tur bidrar till en situation där vi inte har en trovärdig militär alliansfrihet, och inte heller 

omfattas av några ömsesidiga försvarsförpliktelser (Riksdagsförvaltningen 2019f).  

 

”Sverige har upplevt ett kompensationsbehov till följd av sitt utanförskap 

till Nato. Detta har drivit på sedan GSFPs tillblivelse i slutet av 90-talet.” 

(Informant 11 2019) 

 

Med anledning av ovanstående menar L att inget är mer naturligt än att Sverige blir bland 

de första att ansluta sig till Pesco, men också att Sverige bör ansluta sig till Nato. L yrkade 

bifall till utskottes förslag (Riksdagsförvaltningen 2019f). 

 

Kristdemokraterna  

Kristdemokraterna (KD) anser att Pesco är en viktig utveckling av EU:s globala strategi 

och militära förmågor. KD uttrycker sig sedan länge tillbaka vara vänner av EU och anser 

att Pesco är något positivt. KD är noga med att påpeka att samarbetet inte avser någon 

EU-armé och ska heller inte vara duplicerande till Nato. KD hänvisar till det 

säkerhetspolitiska läge som nu råder i Europa med anledning av Rysslands agerande i 

Krim och en alltmer ökande oro i Baltikum som påverkar Sverige.  

 

Omvärlden ser redan Sverige som en sorts medlem i Nato, men med avsaknad av skyddet. 

Detta medför enligt KD att många utomstående länder inte förstår Sveriges hållning 

gällande detta. KD menar att Pesco är ett bra steg på vägen mot att bli fullvärdig medlem i 

Nato, vilket skulle bidra till en mer ökad trygghet för Sverige och närområdet samt 

skyddet genom artikel 5. (Riksdagsförvaltningen 2019f).  

 

Nedanstående tabell visar resultatet av den omröstning som skedde i kammaren gällande 

Pesco. Bilden talar sitt tydliga språk och påvisar samsynen avseende försvarssamarbetet. 

Endast SD och V röstade emot, men också ett mindre antal ur MP var emot förslaget.  

 

 

Figur 4: Omröstning i riksdagen avseende Sveriges deltagande i Pesco (Riksdagsförvaltningen 2019f).  
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4. I vilka forum möts respektive aktör för att diskutera och fatta beslut om Pesco?  

Regeringens proposition avseende Sveriges deltagande i Pesco utgavs den 22 november 

2017. Som tidigare nämnt föreslog regeringen om förkortad motions- och beredningstid 

för beslutet. Detta i sin tur medförde att forum för diskussioner och debatter kraftigt 

begränsades, vilket också bekräftas med nedanstående citat.  

 

”Frågan hanterades med ovanligt snabbt förfarande i syftet att regeringen 

skulle kunna presentera ett positivt svar vid FAC4 veckan efter kan jag 

tillägga.” (Informant 3 2019) 

 

Den efterföljande debatten i riksdagen, med grund i betänkandet, skedde bara åtta dagar 

efter, den 30 november 2017. Vidare ska även påtalas att ingen minister, varken Försvars- 

eller Utrikesministern, deltog i den debatt som berörde Pesco.  

6.3 Sammanfattning av analys  

Modellen The Rational Actor utgjordes i denna studie av svenska staten. Modellen har 

bidragit med att skapa ett större sammanhang och mönster vad avser beslutet. I denna modell 

agerar staten utefter olika beräknande lösningar och egna målsättningar som i sin tur har 

bäring på kalkylerade konsekvenser och handlingsalternativ för att lösa ett strategiskt 

problem. Det slutgiltiga beslutet ska ha så pass optimerade konsekvenser som möjligt givet 

målsättningarna.  

The Rational Actor ger svar på en av Sverige alltmer uppfattad oförutsägbar 

säkerhetssituation i närområdet, men också i Europa. Framförallt bidrar Ryssland till denna 

osäkerhet och uppfattas som ett hot med anledning av att de bedömdes vara beredda att 

använda militära maktmedel för att stärka sig som internationell aktör med anledning av 

tidigare agerande i Krim och Georgien. Vidare beskrivs också komplexa hot såsom 

cyberangrepp, påverkansoperationer och terrorism som alltmer förkommande i Europa, samt 

att solidariteten och sammanhållningen inom unionen utsatts för betydande utmaningar. Då 

Sverige tidigare varit inåtriktat på ett insatsförsvar som bidragit till att den nationella 

försvarsförmågan nedgått, vilket sedermera medför svårigheter att enskilt hantera hot och 

utmaningar som enskild stat.  

Genom att gå ingå i ett försvarssamarbete som Pesco syftandes till resursöverlappning bidrar 

detta till målet att förstärka det nationella försvaret och fortsatt värna om den tidigare uttalade 

solidaritetsförklaringen. Då hoten är definierade, men även målsättningen, gavs tre stycken 

handlingsalternativ för att hantera detta.  

Genom att jämföra och analysera dessa ger modellen att det första handlingsalternativet, gå 

med i Pesco från start, genom att bland annat forma och påverka beslut bedömdes vara det 

som ger mest ”pay off” för Sverige. 

  

                                                           
4
 Foreign Affairs Council – FAC, Utrikesrådet 
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Rational Actor   

Hot/Möjligheter  Komplexa hot, Rysslands ökade verksamhet, 

Utmaningar EU solidaritet och 

sammanhållning, Storbritanniens utträde ur 

unionen 

Målsättningar  EU som ökad säkerhetspolisk aktör, ökad 

interoperabilitet, bidra till 

resursöverlappning, stärkt nationellt försvar 

Handlingsalternativ  Alt 1. Delta från start  

Alt 2. Avvakta deltagande  

Alt 3. Avstå  

Strategiska för-/nackdelar Alt 1. 

Fördelar  

Forma samarbete, beslut, trovärdighet 

solidaritetsförklaring, stärka det nationella 

försvaret, resursöverlappning 

Nackdelar  

Påverka försvarsbudget 

 

Alt 2. 

Fördelar  

Ingående analys av ett deltagande 

Nackdelar 

Ej möjlighet att forma samarbete, påverka 

Sveriges trovärdighet som aktör inom EU 

 

Alt 3. 

Fördelar  

Står fast vid militär alliansfrihet och 

bindande försvarssamarbeten.  

Nackdelar 

Förtroendekris mellan Sverige och EU 

Bästa val givet omständigheter  Delta från start 

Påverka beslut, forma samarbete 

Mellanstatlig karaktär, förenligt med militär 

alliansfrihet, ökad operativ förmåga, 

resursöverlappning, interoperabilitet  

 

Figur 5: Sammanfattning av analys The Rational Actor  
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Den andra modellen, Governmental Politics har berört aktörerna bakom beslutet, som i denna 

studie har varit de politiska partierna ingående i Sveriges riksdag. Denna modell har syftat till 

att fokusera mer i detalj på dessa aktörer. I denna modell är det aktörerna som eftersträvar 

fördelar för egen vinning vilket medför förhandlande och köpslående.  

Governmental Politics ger svaret att det mer eller mindre fanns en samsyn mellan partierna att 

ingå i Pesco och även varför ett deltagande var av stor vikt. Denna samsyn har sin grund i det 

alltmer försämrade säkerhetsläget i Europa, den ökade militära verksamheten i Östersjön och 

Rysslands ökade militära verksamhet samt olagliga annektering av Krim. Dessa faktorer 

bidrog vidare till en samsyn i att den nationella försvarsförmågan behövs stärkas för att 

hantera detta, både enskilt men framförallt tillsammans med andra.  

Det som ur analysen får ses som mest framträdande drivkraft för denna samsyn är den tidigare 

uttalade solidaritetsförklaring vilket enade en majoritet av partierna i frågan. Att ingå i Pesco 

ökar Sveriges trovärdighet som medlemsland i EU inom ramen för GSFP men också en tydlig 

internationell ståndpunkt. En framträdande drivkraft är också den tidigare beslutade 

inriktningsperioden 2016-2020 för Sveriges försvar. Här har en majoritet i regeringen kommit 

överens om att EU intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik vilket också 

medför till samsyn i frågan. 

Modellen ger även svar på de forum som partierna använde för att bereda och fatta beslut om 

frågan i plenum. I analysen framgick det även att tiden för behandling av frågan tämligen var 

begränsad. Detta berodde på ett förkortat tidsfönster för beslut. 

Governmental Politics    

Vilka aktörer   Försvarsutskottet 

Partier ingående i Sveriges Riksdag  

Förordade faktorer, handlingsalternativ 

och beslut  

Försvarsinriktningsperiod 2016-2020 

Ryssland, närområdet, nationell förmåga, 

solidaritetsförklaringen, mellanstatligt  

Vilka faktorer förordade aktör för beslut  Samsyn i debatten om deltagande 

Avvikande Vänsterpartet och 

Sverigedemokraterna 

Forum för debatt, beslut  Sveriges Riksdag 

(Förkortad motions- och beredningstid) 

 

Figur 6: Sammanfattning av analys Governmental Politics  

I samband med Allisons konceptuella modeller brukar ordet förklaringskraft användas, vi har 

inte haft avsikt att förklara beslutet i fråga. I denna studie har vi istället använt oss av Allisons 

modeller för att förstå varför Sverige valde att ingå i Pesco. Detta är viktigt att påpeka.   

Vi har tidigare i denna studie påtalat att man bör man använda sig av minst två av modellerna 

för att kunna göra en god analys av ett beslutsfattande. Valet av dessa två modeller föll på 

dess olikheter och genom detta erhålla ett mer omfattande utfall av analysen.  



45 (59) 

 

Om vi ska jämföra dessa två modeller anser vi, förvånande nog, att Governmental Politics 

bidrar mest till att förstå varför Sverige valde att ingå i Pesco.  

Bidragande orsak till detta är framförallt debatten bakom beslutet, även om denna var 

begränsad i tid och rum. Modellen påvisar en mängd olika tolkningar från respektive parti 

gällande innebörden av försvarssamarbetet, förhållning och definition av militär alliansfrihet.  

Ser vi till The Rational Actor har vi upplevt att den sätter beslutet i ett större sammanhang för 

att förstå bakgrunden, vi kan kalla det en sorts avstamp innan vi går in på detaljerna i 

beredningen av beslutet i fråga.   

För att återkoppla till kritiken mot Allisons modeller har vi inte upplevt några svårigheter eller 

dubier med anledning av detta i vår analys. En av svagheterna vi var medvetna om från början 

var framförallt kopplat till Governmental Politics, vilket vi hanterade med mailintervjuer som 

i realiteten tillförde studien ett mera djup. Övrig kritik mot modellerna är inget som påverkat 

oss under studiens gång. Dock finns en svaghet i att, som tidigare nämnt, att man söker efter 

”svaren” på respektive operationaliserade fråga, vilket kan medföra att vissa delar tappas bort 

under studiens fortgång. För att säkerställa att detta inte har skett har vi också studerat och 

analyserat vårt material utan att ta hänsyn till Allisons konceptuella modeller.  

En fråga man kan ställa sig om samma resultat framkommit utan att använda sig av Graham 

Allisons modeller? Svaret på denna fråga är tudelad. Å enda sidan anser vi att det inte går att 

få fram exakt samma resultat, detta för att vi gör våra egna tolkningar för att förstå 

drivkrafterna bakom beslutet med tillhörande intervjuer och därmed medför det att resultatet 

inte är reproducerbart. Å andra sidan skulle man sannolikt få fram liknande resultat med en 

annat teoretiskt perspektiv, det som är skillnaden med vår studie är framförallt grupperingen 

av faktorer i analysen bakom beslutet vilket också gör denna studie unik.   
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 Diskussion  7

Syftet med denna studie har varit att identifiera bakomliggande drivkrafter för att förstå varför 

Sverige beslutade att ingå i Pesco. Nedan redovisas studiens slutsatser, hur vi uppfyllt syftet 

och hur vi ska förstå resultatet av analysen.  Resultatet diskuteras även givet slutsatserna som 

också bidrar till rekommendationer till Försvarsmakten. I detta kapitel redogör vi även för 

förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsatser  

Stärka nationell försvarsförmåga – enskilt och tillsammans med andra  

Bakomliggande drivkrafter för att Sverige skulle ingå i Pesco var bland annat att bygga upp 

den nationella försvarsförmågan för att ha möjlighet att hantera en motståndare, enskilt och 

tillsammans med andra, som både är överlägsen i förmåga och numerär. En säkerhetspolitisk 

miljö med ökande komplexa hot såsom terrorism och cyberhot och utmaningar med 

flyktingsströmmar har medfört att ingen stat enskilt kan hantera detta, utan att detta måste ske 

gemensamt genom bland annat resursöverlappning, ökad interoperabilitet och samordning. En 

förväntad synergieffekt av ett ökat försvarssamarbete skulle också bidra till att stärka den 

nationella operativa förmågan i krigsförbanden, vilken tolkas som en stor bakomliggande 

drivkraft. Detta då Sverige tidigare nedrustat det nationella försvaret avseende militära 

resurser, förmågor och nedläggning av flertalet förband till förmån för ett insatsförsvar, som 

sammantaget har bidragit till en totalförsvarsförmåga som enskilt har begränsad förmåga att 

möta en motståndare i händelse av kris eller krig. Med försvarsinriktningsperioden 2016-2020 

som grund, skulle Pesco vara en av delarna som bidrar till att återigen bygga upp det 

nationella försvaret.  

Solidaritetsförklaringen – ökat förtroende som medlemsstat i EU  

En annan, kanske mest framträdande bakomliggande drivkraft till beslutet är även den tidigare 

ratificerade solidaritetsklausulen och solidaritetsförklaring och Sveriges ställningstagande till 

denna. Detta i sig bidrog till begränsade handlingsalternativen gällande ett ingående i Pesco. 

Med anledning av detta skulle Sverige förr eller senare ingå i försvarssamarbetet. Att Sverige 

fortsatt deltar som en aktiv aktör i EU:s försvars- och säkerhetspolitik bidrar till stärkt 

trovärdighet för Sverige som medlemsstat, men också som internationell aktör.  

Tidigt inflytande – möjlighet till att forma ett mellanstatligt försvarssamarbete 

EU beskrivs fortsatt ha en särställning i svensk säkerhetspolitik, men också vara den 

viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattformen där Sverige har stor möjlighet att 

påverka. En drivkraft att tidigt ingå i Pesco bereds också möjligheter till att forma samarbetet 

och ha inflytande i den riktning som Sverige anser var förenliga med den militära 

alliansfrihet, men också att fortsatt driva den mellanstatliga prägel som samarbetet nu innehar.  

Det ska påpekas att trots att det rådde en majoritet från politiska partierna om att ingå i Pesco, 

råder det samtidigt olika åsikter om ett medlemskap i Nato.  
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Motståndare till Nato som biföll deltagande i Pesco vilade sitt beslut på solidaritet och 

gemenskap, medan konkurrenterna till detta menar att Pesco är ett viktigt steg mot ett 

medlemskap i Nato. 

Sätter vi Pesco i kontexten av Andréns säkerhetspolitiska struktur som vi redovisat i tidigare 

kapitel, kan vi också öka förståelsen varför Sverige valde att ingå i Pesco.  

Pesco är ett försvarssamarbete som bidrar till att både uppfylla internationella och nationella 

säkerhetspolitiska mål, vilket också analysen har påvisat. Gällande den utåtriktade 

säkerhetspolitiken kan vi se Pesco som ett utrikespolitisk rollval syftandes att bidra till 

försvarspolitiska relationer till andra stater i unionen och genom ett tidigt medlemskap i Pesco 

direkt kunna påverka den internationella miljön. Genom försvarssamarbetet kan även Sverige 

bidra till den internationella gemenskapen genom ökad information, kommunikation och 

samordning med övriga försvarsallianser såsom Nato och tredjeländer. Avseende den 

inåtriktade säkerhetspolitiken kan Pesco också bidra till att uppfylla målen förmåga till 

självförsvar genom ett stärkt nationellt försvar med anledning av ökad förmåga till 

interoperabilitet, samordning och resursöverlappning. Den teknologiska kompetensen uppfylls 

genom den Europeiska försvarsfonden (EDF) med tillhörande forskningsprogram och 

försvarsindustriella program. Genom att se Pesco ur Andréns perspektiv kan vi också 

identifiera att den inåtriktade och utåtriktade säkerhetspolitiken alltmer påverkar varandra och 

flyter ihop. Att hantera komplexa hot, terrorism och kriser sker mer och mer i samverkan med 

andra tyder på en alltmer globaliserad säkerhetspolitik än tidigare.  

Resultaten i denna studie har påvisat likheter med tidigare forskning, som vi också nämnt i 

föregående kapitel. Likheterna är att Sverige, liksom andra länder i EU, lägger stor vikt på ett 

ökat sina försvarssamarbeten inom unionen, dock med förbehållet att det ska vara av 

mellanstatlig karaktär och fortsatt bibehållande av suveränitet över eget försvar. EU har fått 

en mer tydlig roll i den internationella säkerhetspolitiken och i takt med detta har också 

försvarssamarbetet inom unionen utvecklats. Ser vi till Vitikainens flernivåanalys avseende 

Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) från 2011 bekräftar också vår studie att 

Sverige inte ändrat sin uppfattning om utökade försvarssamarbeten inom EU, snarare tvärtom. 

Pesco är ett tydligt exempel på ett mer utökat försvarssamarbete med grund i att stärka EU:s 

Gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Därmed kan vi se att regeringens 

inställning till försvarsamarbete har ökat de senaste åren.  

Denna studie har inte varit avsedd för att jämföra Nato och Pesco, men det är ändå intressant 

att lyfta upp EU:s gemensamma försvarsklausul artikel 42.7 i förhållande till Natos artikel 5 

gällande kollektivt försvar i ljuset av samarbetet inom Pesco och militär alliansfrihet.  

Frankrike är ett av länderna inom Pesco och framförallt inom E2I som har föreslagit en 

förstärkning av artikel 42.7 och som samtidigt varit drivande till att EU och Europa ska bli en 

stark internationell aktör. Enligt förslaget skulle denna förstärkning innebära en ”automatisk” 

process där medlemsstater i EU ”visar verklig solidaritet” och ingriper med militärt stöd i 

händelse av kris eller krig som påverkar en annan medlemsstat, vilket då skulle kunna 

likställas med Natos artikel 5 (Utrikesmagasinet 2019).  
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Ser vi detta i samband med en effektivisering av beslutsfattande inom Gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitiken med kvalificerad majoritet istället för enhällighet, är detta en 

utveckling som i framtiden skulle kunna påverka kommande beslut inom Pesco, som 

exempelvis militära insatser. Detta i sin tur skulle kunna gå tvärt emot Sveriges inställning till 

försvarssamarbeten inom EU och därmed också påverka den militära alliansfriheten. 

Sammantaget skulle detta då inte vara någon större skillnad mellan artikel 5 och artikel 42.7.  

För att ytterligare utveckla ovanstående resonemang ska det också påpekas att majoriteten av 

riksdagspartierna betonat att Pesco är ett mellanstatligt samarbete, vilket har varit en av 

drivkrafterna i beslutet. Vi kan även konstatera att Nato är en mellanstatlig organisation där 

varje medlemsland har självbestämmande över sin egen försvars- och säkerhetspolitik 

(Sweden Abroad 2019). Till skillnad från EU kan Nato inte utfärda legalt bindande direktiv 

för medlemsländerna, vilket då bidrar till att EU kan betraktas som överstatligt inom vissa 

områden. Givetvis finns det flera likheter men också skillnader, men bara detta korta 

resonemang kan bidra till en kommande ”säkerhetspolitisk pardox” för Sverige som därmed 

kan tvingas anpassa sig till denna. Sverige har sedan 1990-talet alltmer utökat sina 

försvarssamarbeten, både inom och utanför EU, och möjligen kan detta bidra till att ett Nato-

medlemskap till slut är oundvikligt.  

Medlemskapet i Pesco kommer innebära att Försvarsmakten (FM) bidrar med styrkor, 

förmågor och stabspersonal i internationella insatser och staber. Detta kommer å ena sida att 

bidra till egen förmågeutveckling under kris och krig för de insatta delarna, men å andra sidan 

kan detta också periodvis leda till nedgång av FM förmågor. Detta då FM har svårt att 

upprätthålla en konstant redundans av alla förmågor och personal över tid och därmed 

kommer det, både positivt och negativt, påverka Sveriges nationella försvarsförmåga.  

Ett exempel på problematiken i förhållande till förmågor är upprätthållande av en exklusiv 

förmåga som till exempel finns inom underrättelsebataljonen, där Sverige använde resurser 

för att upprätthålla de tre första FN-insatserna i Mali. De insatta delarna i 

underrättelsebataljonen fick möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och sin personal i 

en skarp miljö men det bidrog även till en ökad omsättning av personal och materiel vilket 

gjorde att ett återtagande av förmågekapacitet efter insats tog tid. Vidare exempel på detta är 

också när Sverige bidrog med militära fartyg inom ramen för EU:s insats utanför Somalias 

kust. Internationella insatser där svensk personal ingår påverkar även FM:s nationella 

verksamhet i fredstid som utbildning och träning av nya soldater och sjömän.  

En alltmer globaliserad säkerhetspolitik, solidaritetsförklaring och ett ökat behov av 

försvarssamarbeten bidrar till eftertanke om Sverige har backning för att uttala sig som militär 

alliansfria. Möjligen har den militära alliansfrihetens ”bäst före datum” passerat, och att 

skapa säkerhet tillsammans med andra är viktigare än den semantiska debatten avseende vad 

som faktisk definieras som militär alliansfrihet.   
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7.2 Rekommendationer till Försvarsmakten  

Som redan har beskrivits i denna studie kommer Försvarsmakten att påverkas av Pesco, både 

ur ett personellt men också ur ett materiellt perspektiv – stort som smått.  

Med anledning av detta har vi formulerat ett antal rekommendationer till Försvarsmakten.  

1. Vi rekommenderar att Försvarsmakten i ett tidigt skede identifierar och analyserar hur 

svenska styrkebidrag ingående i Pesco kan komma att påverka den nationella 

försvarsförmågan.  

 

2. Vi rekommenderar vidare att Försvarsmakten övar utpekade förmågor och 

styrkebidrag inom ramen för Pesco.  

 

3. Vi rekommenderar Försvarsmakten att tidigt göra en konsekvensanalys av ett 

eventuellt svenskt deltagande i European Intervention Initiative (E2I) och hur detta 

påverkar Sveriges övriga militära samarbeten, som exempelvis Pesco men även hur 

den nationella försvarsförmågan påverkas.   

 

4. Slutligen rekommenderar vi Försvarsmakten sprida information till övriga anställda 

om deltagande i försvarssamarbeten, i synnerhet Pesco.  

7.3 Förslag på vidare forskning  

Denna studie har identifierat bakomliggande drivkrafter för att förstå varför Sveriges valde att 

ingå i Pesco. För att få en heltäckande analys av denna studie skulle också Allisons modell 

avseende Organizational Behaviour kunna appliceras.  

Vidare forskning kunde också vara att undersöka hur Pesco utvecklades från plan till 

verklighet och hur ser samarbetet inom Pesco ut idag, detta då ur ett svenskt perspektiv. Det 

skulle kunna ske genom fler intervjuer med tjänstemän på Försvarsdepartementet, men också i 

Försvarsmakten.  En aspekt som också vore intressant för fortsatt forskning är om det finns en 

verklig kapacitet och operativa förmågor för en gemensam krishantering och deltagande i 

militära insatser inom EU:s ram och hur EU:s behov korrelerar med vad de facto svenska 

Försvarsmakten kan bidra med. Det vore även intressant att genomföra en studie på hur E2I 

påverkar Pesco och Nato samt hur samarbetet utvecklas.  

Ur ett större perspektiv kan också vidare forskning undersöka hur den transatlantiska länken 

påverkats med anledning av samarbetet inom Pesco samt hur EU:s roll som internationell 

aktör betraktas i förhållandet till Nato.  

Slutligen anser vi att det bör genomföras en jämförande analys av Natos Artikel 5 och EU:s 

artikel 42.7. Detta med anledning av Pesco och hur åsikterna kring detta skiljer sig mellan de 

tongivande medlemstaterna samt hur det skulle kunna påverka Sverige ur ett utrikes- och 

säkerhetspolitiskt perspektiv, framförallt kopplat till den militära alliansfriheten. 

  



50 (59) 

 

7.4 Teoriutveckling av Allisons konceptuella modeller  

I analysen och slutsatserna i denna studie identifierades ett antal faktorer som kan bidra till en 

utveckling av Allisons konceptuella modeller.   

Inom ramen för våra slutsatser har vi bland annat resonerat kring att Sverige hade begränsade 

handlingsalternativ avseende ett ingående i Pesco, detta på grund av tidigare ratificerade EU 

solidaritetsklausul och uttalad solidaritetsförklaring. Detta kan sammanfattas med att tidigare 

nationella beslut inom ramen för EU medför att Sverige, som medlemsland, har få eller 

kanske till och med inga handlingsalternativ avseende ett ingående i Pesco. Medlemskapet i 

EU och solidaritetsförklaringen medför att Sverige tar gisslan på sig själv och därmed tvingas 

in i samarbeten och allianser som inte är grundligt analyserade i samband med 

beslutsprocessen.  

Vi har även resonerat kring hur ett beslut i Pesco på sikt kan leda till att ett medlemskap i 

Nato till slut kan bli oundvikligt. Detta med anledning av tidigare beslut om ökade 

försvarssamarbeten och allianser vilket långsamt urholkar svensk militär alliansfrihet, både 

sett ur en nationell och internationell synvinkel. Genom att gå med i EU och därmed också 

tvingas följa den Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och Gemensamma säkerhets- 

och försvarspolitiken har Sverige redan valt väg vilket försvårar alternativa vägval ju längre 

färden fortgår.  

Inom den institutionella teorin återfinns ett begrepp som kallas Path Dependence – 

Stigberoende. Paul Pierson, professor i statsvetenskap vid University of California, Berkley, 

beskriver begreppet som effekten av det förflutna och att historien påverkar nuet. Kort 

sammanfattat spelar tidigare beslut och vägval en större roll och därmed också påverkar beslut 

och möjliga utfall som kommer därefter. Den stig eller väg man väljer kan då bidra att man 

låst sig för en specifik lösning längre fram (Pierson 2000).  

Allisons tre konceptuella modeller berör inte, enligt vår uppfattning, tidigare beslut eller 

vägval som kan härledas och påverkat aktuell beslutsprocess som studeras, inte heller hur de 

kan påverka framtida beslut på längre sikt. Därmed ser vi ett behov av en utveckling av 

Allisons modeller med inspiration från Path Dependence.  

Genom att tillföra, en av oss utvecklad, fjärde modell till Allisons konceptuella modeller kan 

detta bidra till ytterligare ett perspektiv för att förstå och förklara varför ett beslut fattades. 

Denna fjärde modell har vi valt att kalla Former Decision Impact – Tidigare beslutspåverkan. 

Modellen behandlar hur en aktör är beroende av tidigare beslut, stora som små, när ett nytt 

beslut fattas som har bäring på samma område eller företeelse.  

Kopplat till denna modell har vi också på nästkommande sida utformat ett antal 

frågeställningar för vidare analys, likt de som Allisons övriga modeller har.  
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Former Decision Impact – Tidigare beslutspåverkan  

1. Vilka tidigare beslut kan sättas i samband med det nya beslutet?   

2. Vilka tidigare val och ståndpunkter kan påverka det nya beslutet? 

3. Vilka handlingsmöjligheter medges i förhållande till tidigare fattade beslut?  

4. Vilka av de nya besluten kan påverka beslut på längre sikt inom samma område eller 

företeelse?  

Sammanfattningsvis genom att tillföra ovanstående fjärde modell i en analys kan detta bidra 

till en ökad förståelse till varför ett beslut fattats, oavsett om beslutet är rationellt eller inte. 

Modellen bidrar till en historisk återblick, men också en framåtblickande aspekt vilket 

Allisons konceptuella modeller inte berör.  
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 Epilog  8

Vi som genomfört denna studie har uppfattningen att kunskapsspridningen om Pesco utanför 

de politiska korridorerna varit låg, både bland allmänheten och inom Försvarsmakten. När 

beslutet fattades fick det inte den mediala uppmärksamhet det förtjänande anser vi. I samband 

med vår studies färdigställande har nu Pesco börjat cirkulerat i den politiska debatten och 

därmed sannolikt också blivit mer känt för svenska folket. Anledningen till denna 

uppmärksamhet var det stundande EU-valet 2019. 

Värt att nämna är också att i försvarsberedningens slutrapport Värnkraft konstaterar 

beredningen att det skett en snabb utveckling av EU:s säkerhets- och försvarspolitiska 

samarbete, däribland Pesco (Försvarsberedningen 2019). I samband med att slutrapporten 

släpptes sprack också Försvarsberedningen då de var oense avseende ekonomiska resurser till 

Försvarsmakten inför nästkommande försvarsbeslut 2021-2025. Anledningen till detta var att 

Socialdemokraterna inte ännu står bakom detta ekonomiska tillskott som presenterades vid 

tillfället (Gummesson 2019).  

Vid samma tidsperiod som försvarsberedningens slutrapport, publicerade det Europeiska 

Rådet en utvärdering av det första genomförandeåret av Pesco. Här framhålls det bland annat 

att medlemsländerna har gjort framsteg vad avser att höja nivån på sina försvarsbudgetar och 

gemensamma försvarsinvesteringar (Europeiska Rådet 2019). Detta är ett tydligt tecken på att 

medlemsländerna faktiskt prioriterar åtgärder och åtaganden inom ramen för Pesco. Framtiden 

får dock utvisa hur turbulensen i Försvarsberedningen kring ekonomin kommer att påverka 

just Pesco, men också hur debatten utvecklas om försvarssamarbetet i EU. Möjligen kan detta 

också blåsa liv i Nato-debatten.  

Sveriges nominering av General Karl Engelbrektson, nuvarande arméchef, till posten som 

Director General European Union Military Staff (DG EUMS), vilken är den främsta militära 

företrädaren inom EU (Försvarsmakten 2019b). Detta bekräftar att Sverige vill vara med att 

kunna påverka inom de högsta beslutande organen i EU. Den 22 maj 2019 gick 

Försvarsmakten ut med uppgiften att General Engelbrektson, efter omröstningen bland EU:s 

försvarschefer, inte fick posten som DG EUMS. Posten gick istället till den franske 

viceamiralen Hervé Bjéjean. Att Frankrike fått posten som högste militära chef i EU kan 

påverka den fortsatta utformningen av Pesco i en riktning stark påverkad av Frankrike. 

Frankrikes inställning som vi tidigare nämnt, är att Europa utvecklas till en stark internationell 

aktör med en strategisk autonomi vilket också ytterligare stärks av samarbetet inom E2I. På 

längre sikt kan detta innebära att Pesco och E2I utvecklas till militära allianser i Europa, 

likställt Nato, men här med överstatliga inslag och större krav på att ”visa verklig solidaritet” 

avseende EU:s artikel 42.7. En inriktning som i grunden inte överensstämmer med Sveriges 

syn på militär alliansfrihet.  

Sammantaget är det minst sagt en intressant och föränderlig period för EU:s fortsatta 

säkerhets- och försvarspolitik och Sveriges förhållningssätt till denna. Det politiska 

maktspelet i Bryssel och tongivande länders egna agendor kommer fortsatt påverka Sveriges 

engagemang i olika samarbeten och Sveriges utarbetande av sin egna utrikes- och 

säkerhetspolitik.   
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9.1 Informanter  

Följande informanter var med i vårt strategiska urval. Nedanstående tabell redovisar vilket 

politiskt parti eller organisation informanten tillhör och vem som svarat. Samtliga intervjuer 

genomfördes per mail och svaren finns hos författarna. För att anonymisera de som varit 

informanter har vi valt att använda titel samt ett av oss valt identifieringsnummer. Komplett 

lista över informanterna finns hos oss författare.  

För att kunna inarbeta svaren i vår analys var vårt slutdatum för svar 2019-04-30. 

Informanter  Tillhörighet Mail skickat Svar inkommit  

Informant 1 Miljöpartiet 2019-03-26  

Informant 2 Moderaterna 2019-03-19  2019-03-19 

Informant 3 Moderaterna  2019-03-19 2019-03-24 

Informant 4 Centerpartiet  2019-02-19  2019-03-14 

Informant 5 Socialdemokraterna  2019-03-19   

Informant 6 Vänsterpartiet  2019-02-19  2019-02-25 

Informant 7 Kristdemokraterna  2019-02-19   

Informant 8 Socialdemokraterna  2019-03-19   

Informant 9 Sverigedemokraterna  2019-02-19  2019-03-05 

Informant 10 Moderaterna  2019-02-19   

Informant 11 Liberalerna  2019-02-19  2019-03-12 

Informant 12 Försvarsdepartementet 2019-03-12 2019-05-27 

Informant 13 FM HKV LEDS5 2019-04-09 2019-04-12 

 

  

                                                           
5
 Försvarsmaktens Ledningsstab, hanterar stora strategiska frågor som planering av Försvarsmaktens verksamhet 

och ekonomisk styrning av myndigheten. 
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Bilaga 1  

Mail till Riksdagsledamöter och till Försvarsdepartementet,   

Vi som skriver detta mail är officerare vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm, major 

Martin Woxö och major Dean Walldén.  

Vi skriver just nu en kandidatuppsats vid Halmstad Högskola inför kommande studier på 

Högre Officersprogrammet vid Försvarshögskolan.  

Vår kandidatuppstats avhandlar beslutsprocessen gällande det Permanenta Strukturerade 

Samarbetet i EU – Pesco.  

Väl medvetna om att er tid är dyrbar och att ni har andra uppgifter undrar vi om ni vill vara 

vänliga att svara på ett par frågor.  

Syftet är att använda er som informanter som tillför material till vår studie.  

Anledningen till att vi riktar oss till just er är att ni var med i processen vid Försvarsutskottet 

gällande Pesco.  

Kandidatuppsatsen i sin helhet kommer att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet).  

Frågeställningar:  

1. Vilka drivkrafter tror ni låg bakom riksdagens bifall till Proposition 2017/18:44 om 

Sveriges deltagande i Pesco?  

 

2. Hur var resonemanget avseende Sveriges alliansfrihet kontra ett medlemskap i Pesco 

där mer bindande åtaganden finns?  

 

Stort tack på förhand!  

Med vänlig hälsning,  

 

Martin Woxö    Dean Walldén  
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Bilaga 2  

Mail till Försvarsmakten,  

Vi som skriver detta mail är officerare vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm, major 

Martin Woxö och major Dean Walldén.  

Vi skriver just nu en kandidatuppsats vid Halmstad Högskola inför kommande studier på 

Högre Officersprogrammet vid Försvarshögskolan. 

Vår kandidatuppsats avhandlar beslutsprocessen gällande det Permanenta Strukturerade 

Samarbetet i EU – Pesco.  

Vi undrar om ni kan vara vänliga att svara på ett par frågor. 

Syftet är att använda er som informant som tillför material till vår studie. 

Anledningen till att vi riktar oss till just er är att ni arbetar med Internationella frågor vid FM 

Högkvarter.  

Kandidatuppsatsen i sin helhet kommer att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet).  

Vi har även skickat ett antal frågeställningar till riksdagsledamöter med anledning av beslutet 

att ingå i Pesco. Dessa frågor har besvarat dessa i varierande omfattning.  

För att kunna ge en övergripande beskrivning av samarbetet i vår uppsats vill vi också ge 

Försvarsmaktens inställning till Pesco, därmed har vi följande frågeställningar till er: 

  

1. Vad innebär Pesco, som har tydligare inslag av bindande åtgärder, för Försvarsmakten? 

- Kopplat till de projekt som Sverige åtagit sig att delta i? 

- Deltagande i internationella insatser i EU:s ram? 

  

Sammantaget är vi ute efter Försvarsmaktens syn i ärendet och kommer ej att nämna dig vid 

namn i uppsatsen. 

  

Stort tack på förhand!  

Med vänlig hälsning, 

  

Martin Woxö                                             Dean Walldén 

 


