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Abstract 
 
Säkerhets- och försvarspolitik är två betydelsefulla områden för att säkra staters trygghet och 

fred. Sverige har varit medlem i den Europeiska unionen sedan 1 januari år 1995 och stegvis 

deltagit i en gemensam säkerhets- och försvarspolitik med de övriga medlemsstaterna. Den 

här studien är en kvalitativ textanalytisk argumentationsanalys som undersöker hur Sveriges 

regeringar argumenterat kring EU:s solidaritetsklausul i sju stycken försvarspropositioner 

mellan åren 1995-2014.  Syftet med studien är att kartlägga huruvida den svenska försvars- 

och säkerhetspolitiken har yttrat sig gentemot solidaritetsinspirerade säkerhetspolitiska 

förändringar i EU. För att kunna beskriva eventuella förändringar så används tre olika 

teoretiska perspektiv som är förknippade med EU-integration. De är tre stycken 

integrationsteorier och betecknas som supranationalism, intergovernmentalism och 

europeisering. Studien finner några förändringar i argumentationen som exempelvis förändrat 

språkbruk kring det svenska försvarets syfte, förändrad inriktning för Försvarsmakten och 

Sveriges inställning till att bistå med militära resurser till EU.  
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Inledning	
 
Säkerhets- och försvarspolitik är två betydelsefulla områden för staters enskilda trygghet i det 

internationella systemet av stater. EU:s medlemsstater kan samordna sin säkerhets- och 

försvarspolitik med varandra i EU, det görs i ett forum kallat för Gemensam Säkerhets- och 

försvarspolitik (GSFP) (Holmberg, 2010, 132). Sverige blev medlem i unionen 1 januari år 

1995 efter en folkomröstning som ledde till ett riksdagsbeslut som verkställde detta. Åren 

innan det svenska EU-medlemskapet influerades svensk säkerhets- och försvarspolitik starkt 

av utvecklingen i Kalla kriget. Samarbete i fredstid var aldrig aktuellt från svensk sida, i alla 

fall inte officiellt sett, eftersom neutraliteten länge var det huvudsakliga säkerhetspolitiska 

redskapet för den svenska staten (Doeser, 2010).  

 

Under början av 1990-talet påbörjade Sverige en ny säkerhetspolitisk inriktning. 

Regeringarna och riksdagen bedrev en successiv integrationsinriktad politik där samverkan 

med andra stater stegvis fick ökad prioritet (Dalsjö, 2010, 61). Sverige har länge räknats som 

en EU-skeptiker, motståndet har främst skapats pga. motsättningar kring att delegera delar av 

beslutsfattningen till EU-nivå och således förlora den nationella suveräniteten. Dessa rädslor 

är förknippade med Sveriges enskilda säkerhets- och försvarspolitik eftersom en delegering 

av beslutsmakten suddar ut landsgränserna och den politik landet vill föra begränsas av kravet 

på europeiska kompromisser (Michalski, 2013, 163). Detta gör det intressant att studera hur 

Sverige ställt sig till solidaritetsinriktningen i EU, unionens institutionella roll som säkerhets- 

och försvarspolitisk aktör och de solidaritetsinfluerade bestämmelser som rör utformandet av 

medlemsstaternas samordnade säkerhetspolitik. 

 

Syfte	och	frågeställning	
 
Hur har de svenska regeringarna under åren 1995-2014 argumenterat om EU:s 

solidaritetsprincip (senare klausul) sedan Sverige blev medlem i EU?  

- Vilka resonemang har förts gällande Sveriges suveränitet, neutraliteten och ett 

kollektivt försvarssamarbete med andra EU-stater?  

- Vilka argument har förändrats, tillkommit och tagits bort? 
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Sverige och de övriga medlemsstaterna i den Europeiska unionen för en gemensam säkerhets- 

och utrikespolitik sedan undertecknandet och ratificeringen av Lissabonfördraget (EU, 2016, 

16). Solidaritetsklausulen är en del av Lissabonfördraget från år 2007. Sverige ratificerade 

fördraget 1 december 2009. Den konsoliderade versionen av fördraget finns utgiven i EU:s 

officiella tidnings senaste upplaga publicerad 7:e juni 2016. Lissabonfördraget betecknas 

vanligtvis som EU-fördraget eftersom det har en viss konstitutionell betydelse för unionen. 

Klausulen finns inskriven i avdelning VII i fördraget och är kategoriserad som artikel 222. 

Den innebär att EU:s medlemsstater ska agera gemensamt om någon medlemsstat blir utsatt 

för ett angrepp av något slag, militärt eller terroristattentat. Ett av syftena är att skydda en 

medlemsstats demokratiska institutioner och dess befolkning. Medlemsstaternas styrkor kan 

även bistå den angripne staten inne på dess territorium om dess beslutsfattare begär det. EU är 

skyldigt att ge resurser för att kunna bemöta angreppet, även militära resurser ska kunna sättas 

in. Dessa resurser kommer från medlemsstaterna då det är dem som utgör grundstommen i 

unionen. Resurserna och åtgärderna ska samordnas inom rådet (EU, 2016, 148).  

 
En annan aspekt som Lissabonfördraget innehåller är artikel 42 som behandlar unionens 

säkerhets- och försvarspolitik på ett ingående plan. Genom undertecknandet av 

Lissabonfördraget så föresätter sig medlemsstaterna att dels förstärka den gemensamma 

säkerhetspolitiken och stegvis skapa en gemensam försvarspolitik som eventuellt skulle kunna 

leda till ett gemensamt europeiskt försvar. Syftet med ett gemensamt EU-försvar är att stärka 

de europeiska ländernas gemensamma identitet och självständighet för att underlätta 

fredsarbetet och trygga säkerheten inom Europas gränser men också ute i resten av världen 

(EU, 2016, 16). Tanken med den gemensamma försvarspolitiken är att den ska kunna förse 

EU med en operativ förmåga. Förmågans resurser förlitar sig på medlemsstaternas civila och 

militära styrkor. För att det konkret ska kunna skapas en gemensam EU-armé och försvar så 

krävs det enhällighet i det Europeiska rådet. EU-politiken som redogörs under den här artikeln 

ska inte inskränka medlemsstaternas redan etablerade säkerhets- och försvarspolitik, utan den 

är formad för att respektera den. T.ex. Nato-medlemmar som anser sig få sitt försvarspolitiska 

behov tillfredsställt genom Nato ska inte behöva ändra sin försvarspolitik i en stor 

utsträckning (EU, 2016, 38).  

 

Ytterligare en aspekt i artikel 42 är punkt 3 som diskuterar medlemsstaternas roll för att EU 

ska kunna uppnå de försvarspolitiska målen som Europeiska rådet fastställer. I och med att 

medlemsstaterna godkänner och ratificerar detta fördrag så förbinder de sig att stegvis utöka 
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sin militära förmåga för att kunna bidra till EU:s militära kapacitet. Samordningen av vilka 

försvarsmässiga behov unionen har undersöks och fastställs av den Europeiska försvarsbyrån 

(EU, 2016, 38). EU:s militära förmåga ska kunna användas om någon av medlemsstaterna blir 

militärt attackerat av en annan stat. Detta omfattar inte endast att bistå med militära krafter 

utan även ekonomiskt bistånd och andra humanitära former av hjälp, alla former av stöd som 

finns tillgängliga (EU, 2016, 39).  

 

Sverige visar med sitt initiativ till medlemskap att landet är villigt att delta i den politik som 

förs på EU-nivå. Det svenska medlemskapet trädde i kraft år 1995 och en av orsakerna till att 

landet gick med var för att öka landets trygghet i det internationella rummet, både ur ett 

socialt perspektiv och ett ekonomiskt. Sverige har länge varit skeptiskt till EU, främst på 

grund av tveksamheten kring hur medlemskapet påverkar den nationella suveräniteten då en 

del av den beslutade makten delegeras till EU-nivån (Michalski, 2013, 163).  

 

Den här undersökningen syftar till att kartlägga hur Sverige har förhållit sig till EU:s 

solidaritetsklausul genom en jämförande fallstudie som analyserar hur den svenska 

argumentationen kring EU som försvarspolitisk institution och solidaritetspolitiken yttrat sig 

över tid. Fallen som kommer att studeras är samtliga sju stycken försvarspropositioner från år 

1995 fram till år 2014 då den senaste lämnades in till riksdagen. 
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	 	 	 Teori	
 

Tidigare	forskning	
 

Forskning inom EU-teori har under många år dominerats av de två perspektiven 

intergovernmentalism och europeisering. Där det första perspektivet länge har ansetts höra till 

det traditionella synsättet medan det andra är något av ett nyare angreppssätt. Det finns 

särskilt två olika böcker som behandlar dessa två perspektiv mer ingående och sätter de i EU-

politiska sammanhang, den första heter The Political system of the European union. Skriven 

av Simon Hix och Bjørn Høyland (2011). Den andra boken heter The Member States of the 

European Union, skriven av Simon Bulmer och Christian Lequesne (2013) med bidrag från 

flera andra forskare.  

 

Hix och Høylands bok riktar in sig främst på två perspektiv, dels intergovernmentalism och 

dels supranationalism/överstatlighet. Intergovernmentalismen anses mest relevant för den här 

studien. Boken diskuterar hur den Europeiska unionens system är uppbyggt och vilken av 

dessa teorier som främst präglar dess olika strukturer och institutioner. EU:s säkerhets- och 

utrikespolitik förklaras av det supranationalistiska perspektivet att kommissionen har 

intressen i EU:s maktställning som global aktör och kan således påverka unionens 

utrikespolitiska inriktning. Främst genom vilka alternativ man väljer att inkludera i, den 

politiska agendan. Det intergovernmentalistiska perspektivet fokuserar på säkerhet och den 

enskilda statens suveränitet. Intergovernmentalismen utgår från medlemsstaternas synsätt. 

Vilket innebär att det är kritiskt mot det supranationalistiska perspektivet eftersom utrikes- 

och säkerhetspolitik är viktiga komponenter för den statliga självständigheten så har EU:s 

medlemsstater varit tveksamma till att implementera beslut som fattats av överstatliga 

institutioner (Hix & Høyland, 2011).  

 

I The Member States of the European Union definieras och behandlas begreppet 

europeisering på olika sätt. Dels genom ett generellt perspektiv, dels ett uppifrån-ned-

perspektiv och ett nedifrån-upp-perspektiv. Vilka är de vanligaste tillvägagångssätten forskare 

använder sig av när de gör europeiseringsbaserade studier. Det är viktigt att vara medveten 

om att europeisering anses ännu inte utgöra en egen teoriram utan den baseras på 

intergovernmentalism, institutionalism och konstruktivism. Trots det är teorin intressant 

eftersom den sätter en ny prägel på EU-forskning. Bokens huvudsakliga innehåll är 
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diskussioner om europeisering utifrån några viktiga medlemsstaters perspektiv (bl.a. Sverige), 

tecken på europeisering hos medlemsstaternas nationella institutioner, hur europeiseringen 

påverkar politiska partier, nationella ekonomier, etc. Anna Michalski står för ett intressant 

bidrag i ett av bokens kapitel som behandlar Sveriges syn på EU och hur svensk politik har 

påverkats av EU-politiken sedan det svenska medlemskapet trädde i kraft (Lequesne, 2013).  

 

Det finns också en översiktlig kartläggning över hur svensk utrikes- och säkerhetspolitik har 

yttrat sig under de senaste 7 åren. Den heter Sveriges återtåg till närområdet och är en artikel 

skriven av två personer vid namn Malena Britz och Jacob Westberg (2015). De analyserar 

översiktligt hur Sverige har valt att anpassa sitt försvar efter omvärldsläget. Särskilt fokus 

riktas på det förändrade läget i Sveriges närområde sedan propositionen från 2009 fram till 

den senaste från 2015. Artikelns inriktning berör förhållandena i det nordiska samarbetet och 

Sveriges samarbete med Nato och även till viss del EU:s försvarspolitiska betydelse. 

Materialet som analyseras i den här artikeln är dels försvarspropositioner från 2002 och 

framåt och dels myndighetsrapporter. Författarna beskriver de olika formerna på hur försvaret 

sett ut det senaste decenniet. Vidare så ifrågasätter också Britz och Westberg trovärdigheten i 

Sveriges solidaritetspolitik gentemot de nordiska länderna då Sverige inte vill inkluderas i 

försvarsgarantin. Slutsatserna visar att det finns frågetecken för hur solidaritetspolitiken kan 

stärkas då Sverige idag bedriver en alliansfri allianspolitik. Debatten om huruvida Sveriges 

vara eller icke-vara Nato-medlem delar diskussionen i två läger. Där den ena sidan hävdar att 

Sverige bör bedriva en strikt politik om alliansfrihet där inga samarbeten förekommer. Den 

andra åsiktssidan menar att Sverige skyddas bäst genom samarbete med Finland, Nato-

medlemskap och en kraftigare markeringspolitik mot Rysslands offensiv.  

 

Dessa tre olika EU-teorier som presenterats här kommer tillsammans att utgöra den teoretiska 

grunden för den här studien. Intergovernmentalism, supranationalism och europeisering har 

en gemensam nämnare, alla tre teorier behandlar statliga integrationsprocesser men med olika 

utgångspunkter.  

 

Supranationalismen hävdar att EU-institutionerna är de primära initiativtagande aktörerna 

som har störst inflytande på EU:s agenda. Perspektivet anser att det är institutionernas arbete 

som till största delen främjar integrationen. Kommissionen har egna intressen som den 

försöker tillgodose genom valen av förslag till EU:s politiska dagordning. Vilket kan bidra till 
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motsättning mellan supranationalismen och intergovernmentalismen (Hix & Høyland, 2011, 

17). 

 

Intergovernmentalism kan ses som en process- och relationsbehandlande teori när det 

kommer till EU-politik. Eftersom den i grund och botten behandlar maktstrukturen i 

relationen mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna. Medlemsstaterna delegerar endast 

en andel av beslutsmakten till EU, vilket gör att de själva behåller den tyngsta makten över 

beslutsfattandet (Hix & Høyland, 2011, 16).  

 

Europeisering kan ses som en transformationsprocess och kan således hjälpa till att tolka 

förändringsprocesser inom staters politikområden, däribland försvars- och säkerhetspolitik. 

Innan EU-medlemskapet trädde i kraft år 1995 så hade inte Sverige varit delaktigt i någon 

integrationsprocess. Genom EU-inträdet så förändrades förutsättningarna automatiskt för 

landet. Med andra ord så hade inte landet behövt anpassa sin försvarspolitik till en större 

gemenskap som idag EU utgör (Holmberg, 2010, 131).  

 

Dessa tre olika perspektiv på integrationsprocesser kan bidra med att hjälpa till att förklara 

eventuella förändringar i regeringarnas argumentation om EU:s försvarspolitik och 

solidaritetsklausulen.  

Teoretiskt	ramverk	för	studien	
 
Här redogörs de teoretiska definitionerna av de teorier som kommer användas som 

analysbegrepp i analysverktyget. Begreppen har sin utgångspunkt i EU-integrationsteori, 

vilka är lämpliga att använda som grund då studiens frågeställning behandlar hur 

analysobjektet Sverige som medlemsstat valt att förhålla sig genom argumentation till 

solidaritetsklausulen som är en del av det EU-beslutade Lissabonfördraget.  

 

Teoretiska	definitioner	av	begreppen	
 

• Intergovernmentalism: EU anses vara ett mellanstatligt samarbetsforum där den 

allmänna synen är att den största politiska beslutsmakten ligger hos medlemsstaterna. 

Medlemsstaterna har individuella politiska mål inom alla områden om vad de vill lyfta 

fram och genomföra på EU-nivån. Medlemsländerna kan ha olika politiska mål. De 
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kan också använda sig av sina egna byråkratiska institutioner för att underlätta 

genomförandet av sin politik i unionen. En viktig aspekt inom 

intergovernmentalismen är att alla medlemsstater är försiktiga med vilka områden de 

delegerar beslutsfattandet till EU-institutionerna, d.v.s. Kommissionen, EU-domstolen 

eller Europaparlamentet. De låter institutionerna enbart avgöra sådana frågor där 

medlemsländernas kollektiva intressen stärks. Ett exempel på detta perspektiv är att 

man som medlemsstat ser Europaparlamentet som en hjälpande hand för att rättfärdiga 

den beslutade politiken istället för ett överstatligt organ. Ytterligare en särskild aspekt 

är att varje medlemsland är en genomsnittlig vinnare i den mellanstatliga EU-politiken. 

Detta beror på maktbalansen, den stat som riskerar att förlora mest på ett förslag 

brukar få vad den efterfrågar. (Hix & Høyland, 2011, 16).  

• Supranationalism/Överstatlighet: Även kallat federalism. Detta är ett perspektiv 

som består av flera olika teoretiska idéer som i grunden har en gemensam 

utgångspunkt, motståndet mot intergovernmentalismen. Den huvudsakliga aspekten i 

denna teori är att den största makten i Europa ligger hos EU:s institutioner och inte 

hos medlemsstaterna, EU:s överstatliga institutioner är de aktörer som huvudsakligen 

påverkar medlemsstaternas politiska agenda (Hix & Høyland, 2011, 17). Nedan 

redogörs de tre olika perspektiven som tillsammans ingår i den supranationalistiska 

teoriramen:  

 

1. Det neo-funktionalistiska perspektivet hävdar att Kommissionen, 

Europaparlamentet och EU-domstolen har egna intressen, politiska förutsättningar, 

resurser och makt. Intressegrupper är också aktörer i utformningen av EU-politiken 

(Hix & Høyland, 2011, 17).  

 

2. Utifrån rational choice-teorin menar man att beslutsreglerna styr EU-politikens 

utfall. Medlemsstaternas regeringar kan i vissa fall förutse konsekvenserna av ett 

särskilt beslut medan i andra så kan de inte förutse. Ett exempel på detta teoretiska 

perspektiv: Att förstärka styrkan i EU-parlamentets lagstiftningsmakt skapar ny 

vetomakt till majoritetens fördel i parlamentsförsamlingen. Risken med detta är att 

man inte kan garantera att majoriteten alltid stödjer medlemsstaternas ståndpunkter 

utan den kanske istället väljer kommissionens förslag. Och i vissa fall rösta emot både 

Kommissionen och medlemsstaterna (Hix & Høyland, 2011, 17).  
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3. Aktörernas ställningar och förhandlingsutrymme kan skifta beroende på ärende, 

även inom samma ämnesområde. De aktörer som är delaktiga i beslutsfattandet på 

EU-nivå har både olika intressen gällande EU:s integration och även olika åsikter om 

vilken politisk inriktning EU som institution bör ha. Dessa åsikter tenderar oftast att 

gälla den traditionella höger-vänster-skalan än diskussionen om hur staters suveränitet 

försvinner när de delegerar den beslutande makten till EU-institutionerna (Hix & 

Høyland, 2011, 17-18).  

 

Dessa 3 olika teoretiska perspektiv som tillsammans utgör teorin om 

supranationalism/överstatlighet har flera gemensamma nämnare. En är att de 

överstatliga politikramarna skapas utifrån EU-parlamentets, EU-domstolens och 

Kommissionens olika grader av makt och intressen. Dessa faktorer påverkar de olika 

utfallen av EU-politik, vilket gör att resultatet av ett lagförslag kan bli raka motsatsen 

till det utfall som medlemsstaterna ursprungligen förväntade sig (Hix & Høyland, 

2011, 18).  

 

• Europeisering: Riktar uppmärksamheten främst mot den nationella nivån (Grazolo 

& Maarten, 2013, 33). Det finns flera definitioner av det här begreppet, i denna studie 

används dock endast en. Den är skapad av Radaelli (2003) och förklaras så här: 

Europeisering är en samling av aspekter som behandlar processer, spridning, 

institutionalisering och skapande av både formella och informella regler. Dessa lagar 

och regler fastställs och definieras genom de beslut som fattas av den Europeiska 

unionen. Sedan implementeras de beslutade lagarna, reglerna och normerna på 

nationell nivå och blir en del av medlemsländernas inhemska politik (Graziano & 

Maarten, 2013, 36).  

 

Dessa tre olika teoretiska perspektiv är relevanta och lämpliga att använda som teoretiskt 

ramverk i den här studien eftersom de behandlar integration på olika nivåer. Att använda de 

mer traditionella synsätten intergovernmentalism och supranationalism kan bidra till att skapa 

förståelse för motsättningarna mellan dem. Genom att analysera utdrag ur propositionerna så 

går det möjligtvis finna argument som kännetecknar respektive perspektiv. Då 

supranationalismen innehåller flera teorier så kommer de viktigaste dragen i dem att 

sammanfattas för att förenkla användandet av teorin som helhet. Europeisering bidrar till att 

ge en nyanserad bild av hur EU:s medlemsstaters politik påverkas och förändras av de beslut 
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som fattas på EU-nivå. Alla tre perspektiv kan bidra till att besvara studiens frågeställning 

genom att visa huruvida Sveriges argumentation om solidaritetsklausulen har förändrats. T.ex. 

om argumenteringen har varit intergovernmentalistisk men utvecklats till att bli mer präglad 

av europeisering i takt med förändringar i EU-politiken som Sverige anpassar sig till.  

Metod	
 

Studien kommer genomföra en kvalitativ textanalys med inriktning mot argumentationsanalys 

av försvarspropositioner från år 1995 fram tills idag år 2015 för att kartlägga hur Sveriges 

argumentation om EU:s solidaritetsdeklaration och sedermera klausul yttrat sig över tid. 

Fokus kommer att vara svensk säkerhets- och försvarspolitik. Undersökningen kan betecknas 

som beviskraftsinriktad, dvs. hur väl Sverige som stat motiverar de ståndpunkter, idéer och 

argument som redogörs i propositionerna. (Bergström & Boréus, 2012, s: 92-93). Argument 

utgör oftast beståndsdelar av texter vilket innebär att det är komponenterna av en text som är 

de mest intressanta och inte enbart texten som helhet. Det ställer krav på att argumenten och 

idéerna i en text måste identifieras för att kunna analyseras (Bergström & Boréus, 2012, 93). 

Argumentationsanalysen i den här studien riktar in sig på att analysera väsentliga delar av 

propositionerna som berör Sveriges EU-försvarspolitik (Esaiasson m.fl., 2012, 210).  

 

Tolkning utgör en stor del i argumentationsanalys. En stor del av studien handlar om att tolka 

vad Sveriges olika regeringar från 1995 fram tills 2014 har diskuterat inom försvarspolitiken. 

Att tolka texter kan både vara fördelaktigt och till viss del problematiskt. Fördelen med att 

tolka en text i en textanalys är att det ger stora friheter för den som genomför undersökningen 

att bearbeta och analysera materialet. Problematiken kan finnas i den aspekten att det ibland 

är svårt att förstå vad författaren av en text egentligen menar pga. bristande information eller 

otydliga förklaringar och beskrivningar av ett visst fenomen. Det kan leda till att den som 

tolkar texten behöver rekonstruera texten för att utvinna budskapet i argumentet (Bergström & 

Boréus, 2012, 132). Risken med att rekonstruera argumenten i en text kan medföra att 

uttolkaren omedvetet påverkar argumentens innebörd genom exempelvis omformuleringar. 

Risken att stöta på detta problem i den här studien försöker undvikas så mycket som möjligt 

genom att använda originalcitat från propositionerna. Citaten kommer att redovisas i ett 

kursiverat typsnitt och inom citationstecken. 
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De flesta propositionerna under perioden 1995-2015 är strukturerade med en liknande 

kapitelindelning. Alla innehåller kapitel som redovisar säkerhetspolitiska resonemang kring 

EU och dess militära förmågor, diskussioner kring hur EU:s säkerhetspolitiska roll ter sig, 

Sveriges egna mål och syften med sitt eget försvar. Dessa delar är av särskilt intresse för den 

här undersökningen. Propositionstexterna behandlar även andra områden inom 

försvarspolitiken som t.ex. ekonomiska anslag till Försvarsmakten, detaljer kring 

organisationen av armén, etc., men studien avgränsar sig endast till att intressera sig för de 

ovan nämnda för att de anses mest lämpliga för att kunna besvara frågeställningen.  

 

Operationalisering	
 

Kriterier	för	argumentationsanalysen		
 
Studiens analysverktyg består av två delar som kommer att förklaras var för sig. Den första 

delen av analysverktyget är utformad utifrån fyra stycken kriterier med syftet att möjliggöra 

en tematisk analys av argumenten i propositionerna. Den andra delen som består av 

operationella definitioner av de tre begreppen som presenterades i det teoretiska ramverket 

förklaras längre ner. 

  
För att kunna identifiera de relevanta delarna i propositionerna så genomförs djupläsningen av 

texterna med följande kriterier som utgångspunkt: 

 

a) Svenska argument som rör EU:s säkerhets- och försvarspolitiska roll i Europa och resten av 

världen. Huruvida Sverige beskriver EU:s roll som säkerhetspolitisk aktör i det internationella 

rummet för att förebygga krig och säkra fred eller om EU beskrivs som en union med 

begränsad maktställning i sina relationer med andra världsdelar.  

b) Svensk diskussion om bidrag till EU:s militära förmågor. Argument om hur Sverige ställer 

sig till att bidra med egna militära resurser till EU:s förfogande, vilka förmågor är landet 

villigt att ställa upp med och i vilken utsträckning.  

c) Svensk argumentation om Sveriges inställning till samarbete och solidaritetsklausulen. 

Med andra ord, hur beskrivs Sveriges inställning till att arbeta tillsammans med andra stater 

inom den säkerhetspolitiska sektorn. Solidaritetsklausulen bygger ju i grunden på samarbete 

och hjälpsamhet mellan stater.  
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d) Diskussioner om syftet med den svenska Försvarsmakten. Förändras argumentationen 

kring den försvarspolitiska målsättningen med Sveriges nationella militärkraft i 

propositionerna eller inte. Huruvida det svenska försvaret anpassas eller förändras i takt med 

EU:s politik. 

 

Några av dessa kriterier kommer att utgöra rubrikerna i analysdelen för att strukturera hur 

argumentationen ser ut i proposition i varje tidsperiod. Studien fokuserar främst på argument 

som rör Sveriges inställning och förhållande till den Europeiska unionen. Argument rörande 

svenskt medlemskap i Nato eller andra militära strukturer som t.ex. Nordefco och Partnerskap 

för fred (PFF) kommer inte att studeras särskilt ingående då dessa områden redan är berikade 

med en stor mängd forskning.  

 

Hur	studien	genomförs	
 

I analysdelen kommer varje propositions argument att analyseras tematiskt. Det innebär att 

undersökningen inleds med en identifiering av argument som anses behandla svensk 

säkerhets- och försvarspolitiks ställning till EU. När dessa argument är identifierade så 

kommer de att analyseras i en kronologisk struktur för att klargöra en bild av vad respektive 

proposition förmedlar. Argument som upprepas flera gånger både i samma proposition och i 

flera propositioner kommer att vara av särskilt intresse då det innebär att de betonas och är 

betydelsefulla för den författande regeringen. Om samma typ av argument upprepas i flera 

propositioner som är författade i en kronologisk ordning utgör detta ett gemensamt 

argumentationsmönster. Som också möjliggör en gruppering av flera propositioner till en 

gemensam kategori som representerar en tidsperiod. De argumenten som återfinns i flera 

propositioner kan anses karaktärisera den specifika tidsperioden. Om argumentationen 

förändras på något sätt eller tas bort i en nyare proposition så innebär det en början på en ny 

tidsperiod. Analysen av respektive tidsperiod kommer också att kompletteras med ett avsnitt 

som diskuterar argumentationsmönstren i förhållande till de tre teoretiska perspektiven som 

presenterades i studiens teoretiska ramverk.  

 

Argumentationsanalys riktar in sig främst på språkbruket i texter eftersom valet av ord har 

stor betydelse för hur argumentationen betonas och förmedlas. Om propositionerna från år 

1995 fram till 2000 liknar varandra i argumenten så kommer de propositioner som utgör de 
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tidsperioderna att grupperas in i en kategori som heter Period 1: 1995-2000. Propositionerna 

som löper från 2001 och fram tills 2009 kommer att grupperas in i Period 2: 2001-2009. 

Propositioner senare än 2009 kommer att placeras in i den sista kategorin Period 3: 2009-

2014. I respektive kategori så kommer de kategoriserade propositionernas identifierade 

argument att analyseras och utifrån dessa argument diskuteras de huvudsakliga aspekterna 

som kännetecknar deras gemensamma mönster. En aspekt som är viktig att notera gällande 

citaten i de två första propositionerna är att de saknar sidhänvisningar, detta gäller proposition 

1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse och 1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar. 

Detta beror på att internetversionerna av dessa propositioner som hittas på Riksdagens 

hemsida saknar sidnumrering.  

 

För att sammanfatta vilka propositioner som grupperas in i respektive kategori så kommer en 

ifylld matris att redovisas efter analysdelen. Syftet med detta schema är att översiktligt 

sammanfatta vilka propositioner som placerats var. Rutorna i matrisen kommer att fyllas i 

med ett kryss (X) för att indikera var propositionen har placerats. Namnen på propositionerna 

har förkortats ned till endast årtalen samt propositionsnummer för att passa in i det begränsade 

utrymmet i rutorna.  

 

Matrisen ser ut så här: 

 

Matris 1. 

 
Tidsperiod 95/96:12 98/99:74 99/00:30 01/02:10 04/05:5 08/09:140 14/15:109 
Period 1:        

Period 2:        

Period 3: 
 

       

 

Operationella	definitioner	av	det	teoretiska	ramverket		
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Den andra delen av analysverktyget som kompletterar de fyra tematiska kriterierna 

presenteras här.  

 

För att ge studien en teoretisk dimension så kommer de operationella definitionerna av 

perspektiven som behandlades i avsnittet om det teoretiska ramverket att diskuteras 

tillsammans med respektive tidsperiods argumentationsmönster och karaktäristiska drag, som 

identifierats utifrån kriterierna a) – d). Syftet med dessa operationella formuleringar är att 

applicera etablerade EU-teorier på Sveriges argumentation för att se huruvida den har 

utvecklat sig. Om exempelvis argumentationen i Period 1 kännetecknas av ett 

europeiseringspräglat tankesätt eller ett intergovernmentalistiskt. Och sedan jämföra med de 

senare perioderna 2 och 3 för att identifiera eventuella förändringar i språkbruket och 

argumenteringen.  

 
 

• Intergovernmentalism: De svenska regeringarnas argumentation i propositionerna 

framhäver mellanstatliga försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Frågor om 

solidaritetsklausulen och frågor relaterade till den ska främst beslutas och verkställas 

genom överenskommelser på statlig nivå utan att kommissionen, Europaparlamentet 

eller EU-domstolen är involverade. Argumentationen riktar ett stort fokus på att uppnå 

Sveriges individuella försvarspolitiska mål men man eftersträvar att varje 

medlemsland ska vara en vinnare i utfallen av de försvarspolitiska beslut som fattas. 

Att sträva efter individuella försvarspolitiska mål var en vanligt förekommande 

strategi bland EU:s stater innan Lissabonfördraget. Prioritet är att undvika inblandning 

från EU:s överstatliga institutioner eftersom säkerhets- och försvarspolitik är viktiga 

för enskilda staters suveränitet (Hix & Høyland, 2011, 325).  

• Supranationalism: Regeringarnas argumentationer visar att EU ses som överstatligt 

och den mäktigaste säkerhets- och försvarspolitiska alliansen som finns i Sveriges 

närområde. EU-institutionernas egna intressen avgör i första hand hur 

försvarspolitiken bör se ut. Det medför att en medlemsstat måste anpassa sig i större 

utsträckning till EU än tvärtom. Det är problematiskt för Sverige som medlemsstat att 

förlita sig på EU, då det riskerar att svenska försvarspolitiska intressen inte tillvaratas 

och begränsar Sveriges förhandlingsutrymme. Vidare så visar argumenteringen att 

Sverige har avsagt sig sin statliga suveränitet till största delen. T.ex. genom att 
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Försvarsmakten används främst till att tillfredsställa EU:s behov i högre utsträckning 

än Sveriges enskilda behov.  

• Europeisering: EU prioriteras och värderas högt i propositionstexterna. Svensk 

säkerhets- och försvarspolitik flätas samman med de försvarspolitiska bestämmelser 

som EU beslutar (Holmberg, 2010). Sveriges försvarspolitik bedrivs inte enskilt utan 

gemensamt med andra medlemsstater. Detta innebär också att Sverige är villigt att 

bistå EU:s militära kapaciteter med svenska resurser. Argumenteringen i 

propositionerna tyder på att Sverige implementerar och rättar sig efter de lagar och 

regler gällande försvarspolitiken som EU beslutar utan att ifrågasätta dem. 

Implementeringsprocessen av exempelvis solidaritetspolitiken sker automatiskt pga. 

etablerade politiska normer som menar att det är naturligt att EU:s politik införs på 

statlig nivå trots eventuella nationella invändningar. 

 

Som redovisat så kommer studien av argumentationen i försvarspropositionerna således 

bestå av två steg. Först en tematisk analys som utgår från de fyra presenterade kriterierna 

a) – d) vid identifieringen av argumenten. Tematiseringen möjliggör identifiering av 

återkommande argument i propositionerna som tillsammans kan skapa gemensamma 

argumentationsmönster som kännetecknar en specifik tidsperiod. Den tematiska analysen 

av varje tidsperiod kommer sedan kompletteras med diskussionsavsnitt där de 

operationella definitionerna av perspektiven intergovernmentalism, europeisering och 

supranationalism appliceras på utvalda argumentationsmönster. Teorierna spelar en viktig 

roll när man vill söka förklara de svenska regeringarnas försvarspolitiska idéer och val av 

argument som presenteras i propositionerna. Tematiseringsverktyget och de teoretiska 

perspektiven utgör tillsammans analysverktyget för studien och de samverkar med 

varandra genom att komplettera varandra för att bidra till en ökad förståelse av hur 

svenska regeringar argumenterat kring EU:s solidaritetsklausul. 

	 	 Material	&	Källkritik	
 

Det primära materialet som kommer att analyseras och undersökas är försvarspropositioner 

författade av Sveriges olika regeringar från år 1995 fram till år 2014.  
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Propositioner är fördelaktiga när man vill studera hur olika regeringar har valt att argumentera 

för och motivera sin politik på. D.v.s. man kan göra jämförelser av huruvida argumentationen 

om politiken har förändrats över en tidsperiod, både längre och kortare tidsintervall.  

Det finns även några begränsningar med att undersöka propositioner. En viktig aspekt att 

notera gällande propositioner är att de endast är dokument för hur regeringen motiverar att 

bedriva sin politik på, de kan inte förmedla någonting om den faktiska politiken som förs i 

praktiken.  

 
Annat material som kommer användas är Lissabonfördraget som finns publicerat i EU:s 

officiella tidning. Lissabonfördraget är lämpligt för studien eftersom det innehåller 

definitionen av solidaritetsklausulen samt förklarar vad innehållet i Artikel 42 innebär. Att 

använda Lissabonfördraget med syftet att definiera begreppen ses som fördelaktigt eftersom 

de EU-beslutade begreppen som är viktiga för den här studien beskrivs på det sätt som den 

Europeiska unionen avser med dem. Med andra ord så minskar risken för att definitionerna 

omformuleras av andra icke-statliga aktörer, exempelvis forskare eller intresseorganisationer. 

En nackdel med att använda enbart EU-definitionen av begreppen skulle möjligtvis kunna 

vara att studien går miste om information om hur det praktiska arbetet fungerar baserat på de 

ursprungliga förklaringarna av solidaritetsklausulen och artikel 42. Man skulle kunna använda 

en definition som är omformulerad av forskare eller andra intresseaktörer som studerar eller 

är verksamma inom EU-politiken. Då denna studie främst lämpar sig till att tolka Sveriges 

inställning till en del av EU:s försvars- och säkerhetspolitik så anses EU-dokument över lag 

som mest lämpligt att använda.  

 

En aspekt som skulle vara användbar för studien skulle vara att inkludera material rörande 

Sveriges aktivitet i Nato-organet Partnerskap för Fred (PFF), men pga. tids- och 

utrymmesbrist så har inte detta varit möjligt i den här undersökningen. Även en inkludering 

av andra betydelsefulla politikområden i EU skulle vara intressant, exempelvis unionens 

ekonomi- och handelspolitik. De två sektorerna har betydelse för EU och dess medlemsstaters 

gemensamma säkerhetspolitik eftersom handelspolitiken är ett av de största områdena EU 

beslutar om. Och som även ofta lyfts fram som fördelar när man debatterar EU, dess inre 

marknad och öppenhet.  
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Analys	
 
Här analyseras de olika propositionernas argumentation rörande Sveriges ställningstagande 

till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. De viktigaste argumentationstemata 

som kan koppla samman olika propositioner kommer här att analyseras tillsammans för att 

skapa ett underlag för slutsatserna. Propositionerna kommer att kategoriseras utifrån deras 

argumentationsmönster. De propositioner som har en återkommande argumentation grupperas 

in i en gemensam tidsperiod. I analysavsnittet diskuteras utvalda argument från de sju 

propositionstexterna. Propositioner som innehåller liknande argument har grupperats in i 

sammanlagt tre olika kategorier; Period 1: 1995-2000, Period 2: 2001-2009 och Period 3: 

2009-2014. Dessa kategorier symboliserar också tre olika tidsperioder. 

  

Period	1:	1995-2000	
 

De tre propositionerna 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse , 1998/99:74 Förändrad omvärld 

– omdanat försvar och 1999/2000:30 Det nya försvaret och utgör tillsammans den första 

kategorin. Dessa tre propositioners har en överlappande argumentation enligt studiens 

metodologiska kriterier. Proposition 1995/96:12 anses vara ett startskott för en ny inriktning 

av den svenska försvarsmakten som senare stegvis förändras i de två nästkommande 

propositionerna som även utgör försvarsbeslut. Detta avsnitt kommer att redovisa och sedan 

analysera vilka argument i respektive proposition som motiverar dessa tre olika texter att bli 

placerade i denna tidsperiod.  

 

EU	som	försvarspolitisk	aktör		
 

I alla dessa tre propositionernas texter om EU:s försvars- och säkerhetspolitik så betonar de 

unionens betydelse för säkerheten i Europa. Unionen anses vara en kraftfull säkerhets- och 

försvarspolitisk aktör för sina medlemsstater.  

 

I proposition 1995/96:12 finner man argumentation om EU:s säkerhetspolitiska roll: ”EU har 

genom djupet i integrationen och tätheten i samarbetet, avgörande betydelse för stabiliteten i 

Europa. EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik (GUSP) omfattar alla utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågeställningar som rör tredje land samt EU:s agerande inom 
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internationella organisationer” (Prop., 1995), vilken betonar unionen som en 

handlingskraftig aktör i det internationella rummet och för vilka den har betydelse. EU kan 

sägas utgöra en trygghet för sina medlemsstater. Då medlemmarna tillsammans skapar en 

starkare makt för unionen som enhet.  I proposition 1998/1999:74 utvecklas detta budskap 

genom en mer konkret tanke om ett av unionens försvarspolitiska instrument, nämligen 

konflikthanteringen: ”Ett viktigt inslag i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 

(GUSP) är att förebygga konflikter. Förberedelser har inletts för att upprätta en gemensam 

enhet för politisk planering och tidig förvarning (analysenhet) inom EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik.” (Prop., 1998, 21-22). Detta kan tolkas som en fördjupning och 

en vidareutveckling av den aktörspolitik den första propositionen diskuterade, att EU kan 

hantera konflikter är viktigt ur ett globalt institutionellt perspektiv, enligt argumentationen i 

dessa propositioner. 

 

EU är betydelsefullt för sina medlemsstater, unionens roll ur ett svenskt perspektiv kan 

sammanfattas så här:  

 

”Sveriges säkerhetspolitiska intressen kan beskrivas på tre nivåer. Den första 

nivån omfattar det globala perspektivet. Den andra nivån utgörs av Europa i 

dess helhet. Den tredje nivån omfattar närområdet. Samtliga tre nivåer, i 

synnerhet de två sistnämnda, hänger nära samman. … EU … har hittills väl 

hanterat de intressekonflikter som alltid förekommer även mellan allierade 

stater. … Ytterst är det i Europa fråga om att skapa en säkerhetsstruktur av 

sådan hållbarhet och flexibilitet att den också på sikt kan stå emot hårdare 

påfrestningar på sammanhållningen, något som också Sverige är beroende av ” 

(Prop., 1995, ). 

 

 Regeringen (1995) lyfter i det här citatet fram EU:s säkerhetspolitiska tyngd, en viktig aspekt 

ur ett svenskt perspektiv är att EU förebygger risken för konflikter och oenigheter både 

mellan medlemsstater och icke-europeiska stater. Unionens försvarspolitiska uppgifter 

sträcker sig både från Sveriges närområde, d.v.s. Norden och Europa, ända till t.ex. USA och 

Asien ur ett globalt perspektiv. Vidare så lyfter regeringen även fram att dessa tankar behöver 

konkretiseras på EU-nivån genom orden ”Ytterst är det i Europa fråga om att skapa en 

säkerhetsstruktur av sådan hållbarhet … att den också på sikt kan stå emot hårdare 

påfrestningar på sammanhållningen, …” (Prop., 1995 ). Orden kan tolkas som att det vid 
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tiden för propositionen inte riktigt fanns en stark organiserad säkerhetspolitisk 

sammanhållning i EU. Men som visat i regeringens (1995) argument så behöver detta 

etableras för att unionen ska kunna överleva i framtiden.  

 

Tanken om en starkare europeisk sammanhållning utifrån ett svenskt perspektiv 

vidareutvecklas i proposition 1999/00:s text, ”För Sveriges del är vårt deltagande på stor 

bredd i det europeiska samarbetet och vårt bidrag till gemensam säkerhetsfrämjande 

verksamhet och krishantering centrala medel för att trygga också vår egen säkerhet” (Prop., 

1999, 26). Detta kan också kopplas ihop med argument i 1995 års proposition: ” Det svenska 

… medlemskapet i EU torde långsiktigt innebära att möjligheterna till isolerade 

säkerhetspolitiska påtryckningar mot det nordiska området ytterligare reduceras.” (Prop., 

1995). Fredsaspekten är en viktig del i en gemenskap för stater. EU-medlemskapet är ett nav 

för vårt deltagande i det europeiska arbetet för fred och säkerhet. (Prop., 1998, 9-12). De här 

orden tyder på att Sverige är öppna för en stark EU-gemenskap, då man anser att det gagnar 

svenska försvarspolitiska intressen. Regeringens resonemang indikerar på att man ser det som 

en ge och få-relation där Sverige som medlemsstat både vill delta i EU:s säkerhetspolitiska 

agenda och använda sig av den. Regeringen (1998) fortsätter med att understödja detta 

resonemang: ”Inriktningen innebär bl.a. att Sverige bör delta aktivt i en fördjupad dialog om 

hur EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik kan stärkas.” (Prop., 1999, 32). 

Säkerhetspolitiken behöver komma till användning då den annars inte skulle uppfylla något 

syfte. En förstärkning av EU:s sammanhållning på mellanstatlig nivå underlättar arbetet för 

fred i världen och gemensamma uppgifter som exempelvis konflikthantering och 

krishantering.  

 

Svenska	argument	om	militärt	samarbete	i	EU	
 

Av dessa tre propositioners argumentering att döma så var krishantering inom en ram kallad 

Petersbersuppgifterna prioriterat. Diskussioner om en gemensam försvarskapacitet i EU 

fördes redan i propositionen från 1995 men fredsförebyggande insatser verkar ha varit mer 

prioriterade på den tiden, ”Många EU-länder strävar efter att uppnå ett gemensamt försvar, 

men frågan har alltmer kommit i skymundan. Däremot har Sverige och andra länder drivit 

linjen att medlemsländerna i ökad omfattning skall kunna fatta beslut som initierar aktioner 

inom de s.k. Petersberg-områdena, dvs. fredsfrämjande operationer.” (Prop., 1995). 

Fredsfrämjande arbete är också ett försvarspolitiskt instrument som involverar militär. Genom 
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att Sverige vill utöva sådana handlingar med EU involverat baserat på beslut hos 

medlemsländerna tyder på ett intergovernmentalistiskt resonemang. D.v.s. att regeringens 

(1995) argumentation kan tolkas så att medlemsstaterna ska kunna ha förmåga att på eget 

initiativ agera militärt utan att involvera kommissionen. Regeringen (1995) verkar 

argumentera på det sättet att initiativet till militärt samarbete mellan medlemsstaterna bör 

förberedas och genomföras på mellanstatlig nivå. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara 

att man vill värna de mindre ländernas suveränitet och handlingsfrihet, eftersom Sverige anses 

vara en liten stat jämfört med de större EU-staterna.  

 

Utvecklandet av hur beslutsstrukturen skall se ut gällande beslut om militära EU-operationer 

diskuteras också i 1998 års proposition: ”Sverige bör aktivt delta i en fördjupad dialog om hur 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik kan stärkas och särskilt om hur formerna för 

en förbättrad krishanteringsförmåga skall se ut” (Prop., 1998, 80-90). Detta citat kan tolkas 

som en vidareutveckling av den grundläggande tanken om krishantering i den föregående 

propositionen. Ett fastställande av hur EU:s militära uppgifter organiseras kommer ”I 

samband med att Amsterdamfördraget träder i kraft under år 1999 kommer kopplingen 

mellan EU och VEU att stärkas. På svenskt-finskt initiativ fastställer det nya fördraget att de 

s.k. Petersbergsuppgifterna, dvs. humanitära, fredsbevarande och fredsfrämjande insatser, 

skall bli ett huvudinslag i EU:s säkerhetspolitiska samarbete. ... De resurser som Sverige 

utvecklar inom ramen för Nato/PFF kan också göras tillgängliga för VEU och vice 

versa.”(Prop., 1998, 80-90). Det svensk-finska samarbetet i den här processen bekräftar också 

tanken om ett intergovernmentalistiskt resonemang från svensk sida, eftersom regeringen 

(1998) betonar vikten av samarbetet mellan Sverige och Finland. Med andra ord att det är 

medlemsstaterna som tar initiativet och är drivande i att etablera ett stabilt säkerhetspolitiska 

samarbete mellan medlemsstaterna. Likaså orden om att krishantering ” … skall bli ett 

huvudinslag i EU:s säkerhetspolitiska samarbete”. Begreppet samarbete i det här 

sammanhanget indikerar att beslutsfattandet finns på mellanstatlig nivå, eftersom EU:s 

institutioner inte betonas något eller beskrivs ha en viktig försvarspolitisk roll i texten. 

 

I 1999 års proposition finner regeringen (1999) också den europeiska krishanteringen 

prioriterad. Det verkar finnas en klarare bild av hur besluten ska tas och hur EU:s militära 

ageranden ska organiseras. ”Genom att Amsterdamfördraget trätt i kraft i år fördjupas den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU och krishantering, som omfattar 

humanitära insatser och räddningsinsatser samt olika typer av fredsfrämjande insatser, görs 
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till en central uppgift för unionen”. (Prop., 1999, 24). Både EU och framförallt Sverige har 

tagit ännu ett steg till den gemensamma militära förmågan. Sverige verkar utöver 

krishanteringssamarbetet främst vara individuellt inriktat,  

 

”För Sveriges del är vårt deltagande på stor bredd i det europeiska 

samarbetet och vårt bidrag till gemensam säkerhetsfrämjande 

verksamhet och krishantering centrala medel för att trygga också 

vår egen säkerhet. Härvid bör … militära medel kunna komma till 

användning. … Ett utökat svenskt bidrag till gemensam 

säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering är fullt förenligt 

med Sveriges militära alliansfrihet eftersom samarbetet inte 

innefattar försvarsgarantier i händelse av väpnat angrepp”. (Prop., 

1999, 26)”. 

 

 Sverige deltar frivilligt i den militära kapaciteten i syftet att främja sin egen säkerhet. I och 

med den uttalade alliansfriheten så får den ses som en riktningsgivare för svensk 

försvarspolitik i Europa. Då den begränsar en eventuell försvarsgaranti gentemot andra 

medlemsstater. Men som regeringen (199) formulerar sig; ”Den militära kapaciteten i EU 

syftar till att hantera hela spektrumet av krishanteringsuppgifter (de s.k. 

Petersbergsuppgifterna), inte till att skapa någon gemensam stående armé, något gemensamt 

territorialförsvar eller utfästelser om säkerhetsgarantier ” (Prop., 1999, 27). Tankarna om en 

gemensam EU-armé verkar inte vara aktuellt för Sverige vid den här tidsperioden och således 

inte heller att bidra med militärt understöd vid en eventuell attack på en annan medlemsstat. 

Detta resonemang redovisas i samtliga tre propositioner från 1995 fram till denna 1999/2000.  

 

Teoretisk	diskussion	
 

Period 1 präglas huvudsakligen av intergovernmentalistiska resonemang i alla tre 

propositionernas argumentationer eftersom de lyfter fram den mellanstatliga betydelsen i det 

säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet mellan EU:s medlemsstater. Propositionerna 

beskriver det som att det är medlemsstaterna som ska vara drivande i EU:s gemensamma 

säkerhetsstrukturer och försvarspolitik då detta betonas återkommande i samtliga tre 

propositioner. Det är medlemsstaterna tillsammans som anses ha det högsta ansvaret gällande 
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initiativtagande, förberedande och genomförande av försvarspolitiska beslut som behandlar 

militära samarbeten mellan medlemsstaterna. Ett konkret exempel på detta är att 

medlemsstaterna gemensamt ska utveckla en krishanteringsförmåga som ska kunna användas 

av EU och dess medlemsstater.   

 

EU:s överstatliga betydelse som försvars- och säkerhetspolitisk aktör i det internationella 

rummet berörs till viss del. Det är det enda supranationalistiska avtrycket i denna tidsperiod. 

Det verkar inte finnas någon tydlig diskussion kring en etablerad militärförmåga hos EU 

vilket också gör att diskussionen om svenska bidrag till andra länders skydd inte ges särskilt 

med utrymme. Alla tre propositionerna diskuterar vikten av att påbörja en fördjupning av 

europeiskt samarbete, vilket både teoretiskt och praktiskt innebär samarbete mellan EU:s 

medlemsstater. Argumentationen indikerar att ansvaret över utvecklandet av en militär EU-

förmåga ligger hos medlemsstaterna snarare än hos någon av EU:s institutioner. Sveriges 

argumentation influeras även av en viss del av individuellt intressetänkande.  

 

Period	2:	2001-2009	
 

Den här kategorin innehåller tre nyare propositioner som tillsammans utgör den andra 

tidsperioden. De är: Proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Proposition 

2004/05:5 och Proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar. Jämfört med de tre 

propositioner som tillsammans utgjorde Period 1 så kan de tre som kommer diskuteras i detta 

avsnitt anses som en vändpunkt i svensk EU-försvarspolitik. Argumentationen tar en annan 

inriktning och beskriver en fördjupad bild av EU:s försvarspolitiska betydelse för Sverige. 

Det här kapitlet är strukturerat med samma metodologi som det föregående, de viktigaste 

argumenten från respektive proposition kommer att diskuteras för att visa varför dessa tre 

texter kan knytas samman.  

 

EU	som	försvarspolitisk	aktör		
 

Proposition 2001/02:10 inleder med en betoning av att ”Det svenska försvaret är inne i en 

förändringsfas som innebär en ominriktning och en av de största reformerna som genomförts 

i modern tid på försvarsområdet” (Prop., 2001, 11). Sveriges försvarssektor genomförde vid 

tiden för propositionen en stor förändring för att anpassa sig efter nya internationella 

målsättningar som per automatik påverkade Sveriges enskilda försvarspolitik. Den här 
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propositionen kan antydas utgöra början på en ny svensk försvarspolitisk era pga. den 

påbörjade globaliseringsprocessen i världen. Det skedde en omfattande teknisk och 

infrastrukturell utveckling i Europa och resten av världen i början på 2000-talet, vilket är 

några av faktorerna bakom Sveriges försvarspolitiska förändring. Det var en process och 

regeringen (2001) indikerar tydligt i texten att ”Arbetet med förändringen av 

grundorganisationen, insatsförbanden liksom internationaliseringen är nu i full gång inom 

Försvarsmakten ”(Prop., 2001, 11). Den tekniska utvecklingen kan beskrivas som en orsak 

till en internationalisering. Eftersom avståndets betydelse vid kommunikation minskar.  

 

Internationaliseringen innebär att beroendet av andra stater ökar och utrikespolitiska relationer 

blir viktigare för säkerhetspolitiken. Regeringen (2001) beskriver det som att: ” Det 

internationella engagemanget är enligt regeringens uppfattning en central del av 

försvarspolitiken vid sidan om försvaret mot väpnat angrepp och hävdandet av vår 

territoriella integritet. Vårt internationella engagemang grundar sig på en sammanflätning av 

motiv som tar sin utgångspunkt i värnandet av vår egen säkerhet och sammanhängande 

nationella överväganden kombinerat med internationell solidaritet …” (Prop., 2001, 119). 

Detta argument som regeringen för tyder på att försvarsarbete tillsammans med andra stater 

har fått en ökad prioritet på Sveriges försvarspolitiska agenda. Den internationella 

solidariteten som regeringen (2001) talar om är ett möjligt intergovernmentalistiskt 

resonemang. Eftersom grunden till solidariteten baseras på försvarspolitiska relationer och 

samarbete med andra stater. Behovet av att kunna samordna detta gör att EU får en strategisk 

roll när det gäller internationell krishantering där militär kapacitet involveras. Regeringen 

(2001) lyfter fram mellanstatligt samarbete inom unionen som något betydelsefullt som i 

princip kan tolkas som jämbördigt med nationella intressen gällande försvar:  

 

”I vår säkerhetspolitik måste därför också ingå att i samverkan med 

andra stater verka för fred och säkerhet i vår omvärld. Inom ramen för 

vårt medlemskap i EU och i enlighet med Amsterdamfördraget har 

Sverige därvid åtagit sig att tillsammans med övriga medlemsländer 

skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen, 

oavhängighet och integritet i överensstämmelse med grundsatserna i 

FN:s stadga. Enligt fördraget ingår vidare att på alla sätt stärka 

unionens säkerhet, bevara freden och stärka den internationella 

säkerheten, främja det internationella samarbetet … Ett konkret uttryck 



 26 

för vårt bidrag till denna samverkan är de resurser som Sverige anmält 

till EU:s Krishanteringsförmåga” (Prop., 2001, 35).  

 

Vid tiden för propositionen så hade Amsterdamfördraget ratificerats och använts under ca två 

års tid. Regeringens argument i detta stycke indikerar att Sverige blev mer europeiskt 

inriktade i och med fördraget. Vidare så förmedlar regeringen att EU har fått en högre 

prioritet inom svensk säkerhets- och försvarspolitik. EU-medlemskapet gör att Sverige svetsas 

samman med andra medlemsstater och behöver arbeta tillsammans med dem skydda Europa. 

Detta indikerar en inledning av den svenska europeiseringsprocessen. Regeringen (2001) 

visar att de prioriterar att värna och skydda EU:s säkerhet. Argumenten i citatet visar att 

Sverige är berett att forma ett försvar som kan tillfredsställa EU:s militära behov.  

 

Sverige anpassar sig efter EU:s krav och behov, nya förmågor inom försvaret behöver 

utvecklas och färdigställas för att kunna bli internationellt användbara. Regeringen (2004) 

beskriver denna förändringsprocess för den svenska Försvarsmakten: ” Sveriges engagemang 

och ambition inom ramen … EU … medför att vi bygger upp en förmåga att kunna bidra till 

internationella insatser. … Det allt närmare samarbetet inom EU på 

konflikthanteringsområdet påverkar försvarspolitiken och hur vi väljer att utforma olika 

resurser och förmågor” (Prop., 2004, 33). Utifrån denna tanke så kan ambitionsnivån hos den 

svenska regeringen gällande EU bedömas som relativt hög. Regeringens beskrivning av 

samarbetsnivån i unionen tyder på att det har en viss tvingande effekt på Sverige. Det täta 

konflikthanteringssamarbetet bland EU:s medlemsstater indikerar att det fortfarande finns 

intergovernmentalistiska aspekter i regeringens (2004) resonemang. Baserat på att det är 

medlemsstaterna som bidrar och koordinerar militära resurser.  

 

Den nya inriktningen om ett gemensamt skydd av EU:s funktioner och intressen redogörs 

vidare i ett av Sveriges säkerhetspolitiska mål som innebär att ”Internationellt skall vi i 

samverkan med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet. … Sveriges strävan är 

att samarbeta … inom ramen för EU:s gemensamma krishanteringsförmåga. Regeringen vill i 

detta sammanhang understryka att EU:s krishantering har utvecklats och fördjupats på ett 

positivt sätt de senaste åren” (Prop., 2001, 13).  EU:s krishantering har från millennieskiftet 

utvecklats och fördjupats strategiskt. Unionen har således också blivit kraftfullare och 

mäktigare i det internationella systemet, vilket gagnar Sveriges egen säkerhet. Detta 

resonemang förs även i propositionen från år 2004 som förstärker argumenteringen i 2001 års 



 27 

proposition: ”EU är en politisk allians. Unionen har en växande roll som global ekonomisk 

samt utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Med EU:s utvidgning stärks säkerheten i hela 

Europa. Medlemskapet i EU ger oss säkerhet och skapar solidaritet mellan medlemsländerna. 

Den Europiska unionen är vid sidan av FN vårt viktigaste säkerhetspolitiska forum. Stärkt 

EU-förmåga är också stärkt svensk förmåga. EU-länderna strävar efter att fördjupa 

samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken” (Prop., 2004, 15). 2004 års proposition tar 

ytterligare ett steg i internationaliseringen då den framhäver EU som ännu viktigare 

säkerhetspolitiskt än tidigare. Den motiverar varför det är viktigt för medlemsstaterna att 

tillsammans skydda och värna unionen baserat på EU:s globala betydelse. Sverige drar 

automatiskt nytta av EU:s försvarspolitik eftersom unionen påverkar sina medlemsländer i 

hög grad med sin politik. Sättet som regeringen (2004) argumenterar på visar att 

europeiseringen får en allt starkare prägel på svensk försvarspolitik ju längre tiden går. 

Eftersom EU:s säkerhet och militära förmågor prioriteras allt tydligare i propositionerna då 

regeringen beskriver unionen som en politisk allians som behöver stöttas upp försvarsmässigt 

av medlemsstaterna.  

 

Även i propositionen från år 2008 beskrivs EU som innehavare av en betydelsefull roll i det 

internationella systemet: ”EU intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. 

Sambandet mellan vår säkerhetspolitik och vår europapolitik är uppenbart. Sveriges säkerhet 

stärks genom europeisk integration. Regeringen menar att det ligger i Sveriges intresse att 

genom nära samarbete stärka medlemsstaternas gemensamma säkerhet samtidigt som EU, 

genom att vara en effektiv säkerhetspolitisk aktör, kan verka för en fredlig och demokratisk 

utveckling i omvärlden. … Den europeiska säkerhetsstrategin är ett uttryck för denna 

framväxande gemensamma syn på säkerhet.” (Prop., 2008, 15). Regeringen (2008) likställer 

sitt ansvar över både Sveriges enskilda försvarspolitik och sin plikt genom medlemskapet att 

värna EU:s gemensamma försvarspolitik. Diskussionen om EU:s särställning på svensk statlig 

nivå och att Sveriges säkerhet tryggas genom integrationen, dvs. inkluderandet i den 

europeiska gemenskapen som består av EU:s medlemsstater, indikerar tydligt att 

europeiseringen präglar regeringens (2008) proposition mer än de två föregående. Då 

europeisk integration är ett av huvudområdena som europeiseringsbegreppet handlar om.  

 

Svenska	argument	om	militärt	samarbete	i	EU	
 

I propositionen från 2001 beskriver regeringen (2001) en inledande process av EU:s militära 
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kapacitet där den konkretiseras vad gäller innehåll och funktioner: ”Europeiska rådet i 

Helsingfors fastställde i december 1999 som övergripande mål på det militära området att 

EU 2003 skall disponera 60 000 soldater för insats inom 60 dagar under minst ett år, samt 

marin och flygförband. … Medlemsländerna har anmält vilka resurser de är beredda att 

bidra med till EU:s krishantering ” (Prop., 2001, 23). Denna argumentation kan också tolkas 

i enlighet med regeringens (2001) tidigare ord om Amsterdamfördraget och den plikt EU-

medlemskapet för med sig. EU:s främsta militära uppgift anses vara krishantering, där främst 

medlemsländerna bidrar med resurser.  

 

Att döma av tonen i propositionstexten så kan krishantering enligt ett svenskt perspektiv 

beskrivas som att ”Det ligger … i Sveriges intresse att bidra till att förebygga konflikter av 

dessa slag, och om det misslyckas, säkerställa en politisk konfliktlösning, men också, när så 

behövs, delta i civil och militär krishantering i samverkan med andra stater” (Prop., 2001, 

33). I den här texten så beskriver regeringen (2001) Sveriges nya försvarspolitiska inriktning. 

Den tidigare nämnda internationaliseringen ger argumenteringen om samverkan med andra 

stater en tyngre betydelse än i den tidigare tidsperioden. En tolkning av detta budskap kan 

vara att regeringen (2001) menar att det skulle vara svårt att bedriva en effektiv militär 

krishantering enskilt. Omvärldsläget kräver engagemang på mellanstatlig nivå. En mer 

utförlig förklaring av denna diskussion och som bekräftar det svenska beroendet av 

utrikesrelationer finns i budskapet om att: 

 

 ”Regeringen vill dessutom understryka att det ligger i Sveriges intresse att inte 

bara bidra till att förebygga konflikter av olika slag, utan att också aktivt verka 

för att lösa uppkomna konflikter och kriser inom ramen för en gemensam 

krishantering. Detta hänger samman med att det som kan definieras som ett 

svenskt intresse, dvs. det som skall skyddas och försvaras, har skiftat karaktär. 

Sverige är i dag en del av en värld som präglas av ett ständigt ökande 

gränsöverskridande samarbete på olika nivåer, … Internationellt skall vi i 

samverkan med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet. Genom att 

verka för … konfliktförebyggande samarbete och insatser, gemensam civil och 

militär krishantering samt försoning och uppbyggnad efter kriser och konflikter 

kan vi bidra till ökad säkerhet i omvärlden och därmed också för oss själva” 

(Prop., 2001, 36).  
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Omdefinitionen av vad svenskt intresse innebär är intressant. I det här sammanhanget så 

tolkas det svenska försvarspolitiska intresset ha gått ifrån att vara individuellt inriktat till att 

bli samarbetsinriktat, och således även ta ansvar över andra länders säkerhet. Detta kan tolkas 

som ett mer europeiseringspräglat handlingssätt eftersom att arbete utifrån EU:s behov lyfts 

fram som viktigt och naturligt ur ett svenskt perspektiv. Den europeiska krishanteringen 

behöver flera engagerade stater som arbetar tillsammans: ”Ett djupare politiskt samarbete 

inom EU, stärkt europeisk krishanteringsförmåga och ett EU som förmår att agera som en 

global aktör behövs för att främja säkerheten i Europa …” (Prop., 2004, 28).  

 

Grundtanken om samarbete som lades i 2001 års proposition vidareutvecklas i den nyare 

propositionen från 2004. Regeringen (2004) börjar tala i termer om att solidariska relationer 

mellan EU:s medlemsstater ska utgöra grunden för EU:s försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten. ”Sverige har aktivt stött utvecklingen av EU:s möjligheter att förebygga väpnade 

konflikter och bidra till det internationella fredsfrämjande arbetet. Sverige arbetar inom 

EU för att ytterligare stärka vår förmåga att effektivt bemöta våra gemensamma säkerhetshot. 

Vi vill se ett mer solidariskt EU” (Prop., 2004, 15). Det indikerar att det finns ett starkt 

svenskt stöd för Lissabonfördraget börjar ta sin form och präglas av en fördjupad 

samarbetstanke.  

 

”I EU finns en tydlig solidaritet mellan medlemsländerna. För Sverige är det 

viktigt att det nya EU-fördraget framhäver denna solidaritet. Om ett annat EU-

land skulle utsättas för terrorangrepp eller naturkatastrof skall Sverige kunna 

bistå med humanitärt bistånd, … räddningsinsatser och om nödvändigt med 

militära resurser. … Solidaritetsklausulen som finns i EU:s nyligen antagna 

konstitutionella fördrag, som inte behandlats av riksdagen, speglar den 

solidaritet som finns i den politiska allians som unionen utgör. Detta 

förutsätter ett mellanstatligt samarbete och därmed är det upp till varje 

medlemsstat att omsätta den politiska solidariteten i praktiken och att 

nationellt besluta om sina egna bidrag i händelse att terrorangrepp eller andra 

katastrofer inträffar. Det gäller för Sverige såväl som för andra 

medlemsländer. … Innehållet i klausulen återspeglas också i den deklaration 

om solidaritet mellan medlemsstaterna som antogs av EU:s toppmöte i mars 

2004. Samtidigt innebär klausulen en ny dimension till EU:s säkerhetsarbete”. 

(Prop., 2004, 27-28).  



 30 

 

Genom att tolka detta textutdrag så visar Sverige sig som en aktiv och initiativtagande 

medlemsstat i EU. Precis som regeringen (2004) antyder så är det en ny dimension i det 

europeiska säkerhetsarbetet, men det är viktigt att även notera att det är en ny dimension för 

Sveriges enskilda försvars- och säkerhetsarbete. Då man tydligt deklarerar solidaritet 

gentemot andra medlemsstater vid katastrofer eller andra typer av kriser så innebär det också 

att man tar ansvar för andra länders säkerhet.  

 

De svenska solidaritetstankarna från 2004 är fortfarande aktuella för den svenska regeringen 

som författade 2008 års proposition. I denna proposition utvecklar man argumentationen 

ytterligare en nivå i solidaritetsperspektivet som präglar säkerhetssamarbetet mellan EU:s 

medlemsstater:  

”Europeiska unionens nya fördrag innebär att medlemsländerna tar ett solidariskt 

ansvar för Europas säkerhet. Riksdagen har beslutat att ratificera 

Lissabonfördraget, inklusive artikel 42:7 i Fördraget om Europeiska unionen, och 

solidaritetsklausulen, … Regeringen står bakom den av Försvarsberedningen 

deklarerade solidaritetsförklaringen som omfattar EU-medlemmar samt Norge och 

Island. Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka 

endast ett land. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett 

angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss 

att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför 

kunna såväl ge som ta emot militärt stöd. … Regeringen anser att Sveriges 

engagemang i fredsfrämjande insatser under EU:s, FN:s och Natos ledning bör 

fortsätta att öka”. (Prop., 2008, 9).  

 

Resonemanget som förs i det här citatet är en intressant vändpunkt i Sveriges säkerhets- och 

försvarspolitik jämfört med propositionerna från 1995 fram till 2000. Beslutet om 

Lissabonfördraget kan anses vara väntat eftersom EU-fördrag är automatiskt bindande för 

medlemsstaterna. Men även att regeringen (2008) väljer att betona artikel 42 och dess 

delpunkt 7 som inkluderar undsättning vid en eventuell attack på annan medlemsstat. Med 

andra ord så har den internationalisering som diskuterades i 2001 års proposition fått stadigt 

fäste, eftersom det beskrivs i propositionen från 2008 att Sverige är en del av en större 

gemenskap. Och även att Sverige inte skulle ignorera ett eventuellt faktum att en annan EU-

medlem blir utsatt för en väpnad attack, utan man väljer i enlighet med artikel 42 och den 
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deklarerade solidaritetsinriktningen. Detta kan också tolkas som en europeiseringsinfluens 

utifrån europeiseringsperspektivet, att Sverige likställer och anpassar sina individuella 

försvarspolitiska behov och mål med de som diskuteras och behandlas mellan EU:s 

medlemsstater i den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken.  

 

I praktiken så innebär detta resonemang utifrån artikel 42 att ”Sverige ska kunna bidra med 

militärt stöd vid kris- och konfliktsituationer till annat medlemsland i EU eller nordiskt land. 

Vi ska kunna hjälpa varandra med relevant förmåga i händelse av olyckor, kriser eller 

konflikter. Sverige ska mot bakgrund av detta både ha förmåga att ta emot och ge militärt 

stöd”. (Prop., 2008, 35). Detta är en klar bekräftelse på att Sverige och dess försvarspolitik är 

en komponent i en större sammansättning av europeiska länder. Sverige argumenterar inte 

längre om att enbart skydda sig självt utan regeringen (2008) bedömer utifrån omvärldsläget 

att det krävs militära samarbeten eftersom hotbilden är annorlunda vid tiden för 2008 års 

proposition jämfört med 1995 års proposition.  

 

Argument	om	svenska	militära	bidrag	till	EU	
 

Sverige argumenterar i positiv bemärkelse om EU-solidariteten utifrån ett säkerhets- och 

försvarspolitiskt perspektiv. För att EU:s militära kapacitet skall kunna fungera så behöver 

medlemsstaterna bistå unionen med resurser. Under år 2001 så fanns det några problem 

gällande den militära förmågan som EU ska kunna använda sig av. ”Två mycket centrala 

frågor vad avser utvecklingen av EU:s militära kapacitet är fortfarande utestående. Det 

gäller dels frågan om den översynsmekanism för utveckling av EU:s militära kapacitet som 

Europeiska rådet beslutade om … och dels hur EU skall kunna få säkerställd tillgång till 

Nato-resurser för planering och genomförande av krishanteringsinsatser. Den förstnämnda 

frågan är föremål för intensiva diskussioner inom EU och i den gemensamma EU-Nato-

arbetsgruppen om kapaciteter” (Prop., 2001, 23). Det här är ett dilemma för unionen i 

planeringen av sin militära förmåga. EU är begränsat när det gäller militära resurser, vilket 

innebär att unionen behöver bidrag från Nato som innehar stora militära resurser. Detta skulle 

kunna bli problematiskt ur ett svenskt perspektiv eftersom Sverige inte är medlemmar i Nato.  

 

Sverige genomför en omfattande förändring inom försvarsmakten för att gagna den 

Europeiska unionens försvarspolitiska intressen. Det svenska försvaret är också ett instrument 

för den svenska staten att använda i sina utrikesrelationer. ”Försvaret är en viktig resurs i en 
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aktiv svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sveriges internationella insatser bidrar till att 

främja internationell fred och säkerhet, och stärker därmed vår egen säkerhet. … Det är 

därför viktigt att Sverige agerar gemensamt med andra stater i fredsfrämjande insatser. 

Försvarsreformen ska öka Sveriges möjlighet att bidra till utvecklingen av EU:s 

krishanteringsförmåga, … I nuvarande omvärldsläge ska Försvarsmaktens beredskap därför i 

första hand vara anpassad att genomföra internationella insatser och upprätthålla vår 

territoriella integritet. … Fokus bör riktas mot att utveckla det svenska bidraget till EU:s 

snabbinsatsförmåga”. (Prop., 2004, 12). Tankarna konkretiseras genom att ”Skapandet av 

snabbinsatsförmåga och annan internationell förmåga kommer att vara viktiga inslag i att 

utveckla insatsorganisationen och kompetensen för väpnad strid” (Prop., 2004, 13). En 

anledning till varför Sverige vill bidra med militära resurser till EU kan uttolkas i denna text; 

att värna om den svenska statens integritet i det internationella rummet. Att delta i EU:s 

internationella militärverksamhet kan sända signaler till utomstående stater att Sverige ingår i 

ett samfund med en kraftfull operativ förmåga. Att vara försvarspolitiskt initiativtagande och 

aktiv i det forumet kan användas i avskräckande syfte. Samarbetet prioriteras för det här och 

gör att Sverige inte behöver hantera hot ensamt utan tillsammans med andra medlemsstater.  

 

Teoretisk	diskussion	
 
EU lyfts fram som en stark aktör i det globala rummet, vilket indikerar ett supranationalistiskt 

resonemang, eftersom EU som överstatlig organisation beskrivs utifrån ett svenskt perspektiv 

ha en stark handlingsförmåga och inflytande hos andra globala aktörer. Sverige beskriver 

unionen som en politisk allians vars ekonomiska tillgångar i kombination med den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken medför denna maktställning. Detta kan tolkas 

som att det är de mellanstatliga relationerna som möjliggör säkerhetspolitisk makttillväxt till 

EU som överstatlig institution. Enligt Sverige så är medlemsstaternas primära uppgift inom 

EU:s försvarspolitik att säkra sin egen trygghet medan den viktigaste uppgiften för den 

överstatliga delen av EU är att verka för fred och bidra till demokratisk utveckling i andra 

delar av världen utöver Europa.  

 

Det intergovernmentalistiska perspektivet närvarar även i den här tidsperioden, fast i en 

mindre utsträckning jämfört med den förra. Idéerna och resonemangen i dessa tre 

propositioner anses vara intergovernmentalistiskt grundade, eftersom det är samarbeten och 

relationer mellan medlemsstaterna som utgör de viktigaste byggstenarna inom 
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försvarspolitiken.  Solidaritetsprincipen (-klausulen) och artikel 42 lyfts fram som två 

intergovermentalistiska aspekter i propositionerna. Dessa två bestämmelser beskrivs av 

Sverige som mellanstatliga åtaganden eftersom de handlar om att bistå andra medlemsstater 

med resurser vid olika former av kriser. En viktig aspekt att notera som vidareutvecklar 

resonemanget kring solidaritetsprincipen är att de tre regeringarna i dessa propositioner 

argumenterar i termer av att det är en självklarhet att bistå både unionen och andra EU-länder 

med militär hjälp vid behov. Regeringarna 2001-2008 argumenterar alltmer ur ett 

Europaperspektiv snarare än enbart ur ett svenskt perspektiv. D.v.s. hänsyn tas till både de 

nationella behoven och i större utsträckning till de europeiska behoven.  

 

Det förekommer även tydliga inslag av en växande europeisering i dessa tre propositioners 

argumentation eftersom Sverige argumenterar att bidra till EU:s militära förmågor och den 

försvarspolitik som bedrivs i EU. Av motiveringarna och resonemangen i texterna att döma så 

beskriver regeringarna europeiseringsprocessen som en trestegsprocess. Där den första 

propositionen i tidsperiod 2 inleder den och sen ökar den successivt för varje proposition fram 

till år 2008. Argumentationsmönstret tyder på att svensk försvarspolitik sammanflätas alltmer 

med EU:s försvars- och säkerhetspolitiska behov för varje proposition. En tydlig indikation på 

detta är att Försvarsmakten reformeras för att tillgodose EU:s militära kapacitets behov vid 

internationella krishanteringsuppgifter. Ett återkommande argument i varje proposition i 

denna tidsperiod är att EU:s försvarsbehov är likställt med Sveriges egna, och att det är en 

naturlig självklarhet för Sverige att bidra med resurser till EU:s militära förmåga.  

 

Period	3:	2009-2014	
 
I den här kategorin som är den sista diskuteras Proposition 2014/15:109 Sveriges försvar 

2016-2020. Den här propositionen är den senaste försvarspropositionen som antagits av 

Sveriges Riksdag. Den utgör en egen kategori då den innehåller delar från de båda tidigare 

diskuterade kategorierna Period 1 och 2 men en del betydande nya inslag som exempelvis 

argument om att försvara Sveriges suveränitet. Även ett nytt hotscenario har utspelat sig i 

Sveriges närområde de senaste åren. Exempelvis den ryska offensiven och annekteringen av 

Krimhalvön i Ukraina, vilken är en dramatisk säkerhetspolitisk händelse för EU och dess 

medlemsstater. Denna proposition är en förändring och fördjupning inom svensk säkerhets- 

och försvarspolitik som är betydelsefull.  
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EU	som	försvarspolitisk	aktör		
 

Från svenskt perspektiv är EU fortfarande det starkaste och mäktigaste organet inom Europa. 

Unionen har också fortfarande ett inflytande i resten av världen som är viktigt att värna. Men 

på senare år har EU:s ställning utmanats av inte minst Ryssland.” Den säkerhetspolitiska 

situationen i Europa har försämrats. Den ryska aggressionen mot Ukraina bryter mot 

internationell ratt och utmanar den europeiska säkerhetsordningen. Sverige bör fortsätta det 

aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser, civila och militära, inom 

ramen för …, EU.” (Prop., 2014, 46). Omvärldsläget kräver ytterligare en växel i de 

försvarspolitiska handlingarna av EU. Sverige ser fortfarande sin roll i unionen som viktig 

och ökar således sin aktivitet, ”Regeringen betonar, mot bakgrund av den ryska aggressionen 

mot Ukraina, vikten av ett starkt europeiskt samarbete med den Europeiska unionen som 

kärna. Regeringen anser att EU bör stärkas som säkerhetspolitisk aktör, bland annat genom 

att utveckla EU:s förmåga att planera, leda och genomföra civila och militära 

krishanteringsinsatser. Sverige bör aktivt bidra till den konceptuella utvecklingen inom den 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och fortsätta att bidra till EU:s civila och 

militära krishanteringsinsatser. Samarbetet mellan EU och FN är fortsatt av central betydelse 

och EU:s militära operationer har hitintills genomförts med stöd av mandat från FN:s 

säkerhetsråd.” (Prop., 2014, 35-36). På det här området är Sveriges argumentering 

någorlunda lik de tre propositionerna från 2000-talet som analyserats. Krishanteringen anses 

också vid den här tidpunkten var ett av EU:s viktigaste militära instrument, vilket Sverige 

enligt argumenten fortsättningsvis vill delta inom. Att utveckla unionens militära förmåga 

ytterligare kan göras med syftet att utöka EU:s handlingsförmåga globalt, vilket också skulle 

möjligtvis kunna begränsa Rysslands nuvarande aggressiva utrikespolitik. Sverige anser att 

det endast kan verkställas genom ett stabilt samarbete mellan medlemsstaterna.  

Regeringen (2014) beskriver också sin nuvarande syn på unionen och dess försvars- och 

säkerhetspolitiska betydelse för Sverige som enskild medlemsstat.  

”EU är en politisk allians där medlemsländerna tar ett solidariskt ansvar för Europas 

säkerhet. Samarbetet i EU intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. 

Europeiska unionen bidrar till fred och säkerhet i sitt närområde och globalt. Dess 

fördel är den stora bredd av olika verktyg: diplomati, bistånd, handel samt militära och 

civila krishanteringsförmågor som unionen har till sitt förfogande. EU:s förmåga att 

agera som en säkerhetspolitisk aktör är en funktion av medlemsstaternas resurser, 
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sammanhållning och politiska vilja. Utvecklingen i Ukraina och de påföljande 

sanktionerna som reaktion på̊ den ryska aggressionen har belyst EU:s breda förmåga 

till freds- och säkerhetsfrämjande åtgärder” (Prop., 2014, 35).  

EU:s säkerhetspolitiska kapacitet har till viss del ställts på prov i och med Rysslands framfart. 

Regeringen (2014) argumenterar för EU:s betydelsefulla roll för svensk försvarspolitik genom 

dess särställning. Detta tyder på en stabil påverkan av europeiseringsprocessen, då EU nu 

motiveras ha en särställning som gagnar Sveriges säkerhet. Det innebär också att det är de 

säkerhets- och försvarspolitiska besluten som fattas av medlemsstaterna som Sverige rättar sig 

efter. Den solidariska tanken finns fortfarande kvar och regeringen visar att Sverige stödjer 

den genom den positiva tonen i texten som reflekterar EU:s sanktioner. Med andra ord så 

visar Sverige sig solidariskt gentemot Ukraina genom EU-medlemskapet.  

Den tidigare internationaliseringen och globaliseringen har befästs sig ordentligt i Europa 

under 2010-talet. Att Sverige samarbetar med andra stater ses som en självklarhet och inte 

något som behöver ifrågasättas, enligt regeringen (2014). EU är alla medlemsstaters 

gemensamma nämnare och trygghet och även det forum där både överenskommelser och 

samordning smidigast nås utifrån ett mellanstatligt perspektiv: ”Regeringen betonar vikten av 

ett starkt europeiskt samarbete, med den Europeiska unionen som centrum. Europeisk 

sammanhållning och en enad principfast och tydlig europeisk utrikespolitik är av central 

betydelse för att möta utmaningar mot vår säkerhet. Det gäller Europas östra såväl som 

södra grannskap men också̊ globalt”. (Prop., 2014, 48). Denna argumentering kan tolkas 

utifrån det faktum att Europa består av många mindre stater, särskilt i Sveriges närområde, 

skapar ett behov av en större makt som kan skydda mot hot och angrepp från andra större 

stater. Här belyser regeringen (2014) ett intergovernmentalistiskt resonemang som framförts 

under tidigare tidsperioder, att det säkerhetspolitiska EU-arbetet ska utgå från 

medlemsstaterna och deras relationer med varandra utan att involvera de överstatliga 

institutionerna. Då det försvarspolitiska samarbetet grundar sig på goda relationer i form av 

solidariteten.  

De senaste årens relativt lugna atmosfär i närområdet har reducerat behovet av en stark 

försvarsmakt dels i Sverige men också i andra EU-stater. Det problematiserar det nuvarande 

säkerhetsläget, ”De europeiska länderna, inklusive Sverige, har sammantaget många 

förmågor som är en förutsättning i modern krigföring, men resurserna är splittrade mellan 

många stater och finns ofta endast i begränsad omfattning. De europeiska länderna har på̊ 
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senare år minskat sina förbandsvolymer … ” (Prop., 2014, 45). Minskade förbandsvolymer 

och splittring bland resurserna möjliggör en ökad risk för exempelvis lång mobiliseringstid 

innan de militära styrkorna blir stridbara.  

Svenska	argument	om	militärt	samarbete	i	EU	

Solidaritetsdeklarationen som Sverige gjorde under år 2008 i anslutning till 

Lissabonfördragets ratificering är nu etablerad inom svensk säkerhetspolitik. ”Säkerhet byggs 

solidariskt tillsammans med andra. ”Den svenska säkerhetspolitiken ska, inom ramen för 

målen för vår säkerhet, förebygga krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och 

europeisk säkerhet … Sverige tar genom medlemskapet i Europeiska unionen (EU) solidariskt 

ansvar för Europas säkerhet och för EU:s möjlighet att verka för fredlig och demokratisk 

utveckling i vår omvärld” (Prop., 2014, 7). En skillnad jämfört med tidigare propositioner är 

att regeringen (2014) tydligt argumenterar för att Sverige tar ett försvarspolitiskt ansvar för 

andra länders säkerhet. Alla medlemsstater ska tillsammans utgöra skyddet för den 

Europeiska unionen, vilket även omnämns i Lissabonfördraget. Sveriges försvar kan nu 

beskrivas bestå av två stycken etablerade dimensioner: en nationell och en internationell. 

Regeringen (2014) vidareutvecklar det här i två resonemang; ”Krigsförbandet utformas i 

första hand för att kunna möte ett väpnat angrepp” (Prop., 2014, 13). Vilket innebär att 

Försvarsmakten flyttar fokus från att enbart vara ett insatsförsvar till att bli mer inriktat mot 

att skydda det svenska territoriet.  

Sverige går då till att bli mer försvarspolitiskt individualiserat men starkt influerat av 

solidaritetsprincipen; ”Försvarsmakten ska, tillsammans med övriga delar av totalförsvaret … 

utgöra en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige eller använda militära maktmedel 

för att utöva påtryckningar mot Sverige. En trovärdig militär förmåga bidrar till fortsatt 

fredlig utveckling och politisk handlingsfrihet. Den solidariska säkerhetspolitiken är grunden 

för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Den solidariska säkerhetspolitiken 

förutsätter också̊ att försvaret kan verka tillsammans med andra. Solidaritetsförklaringen 

ställer krav på̊ Sveriges förutsättningar att ge och ta emot stöd, som också̊ kan vara militärt”. 

(Prop., 2014, 8). Hotbilden gör att handlingsfriheten blir en prioriterad fråga, om EU:s 

politiska handlingsförmåga begränsas, så gör även Sveriges det. För att förebygga detta 

eventuella scenario så är det viktigt att bedriva försvarspolitik utifrån solidariteten som även 

förstärks av en gemensam militär förmåga bland EU-medlemsstaterna. Sverige involveras i 

denna process och EU:s försvarspolitiska behov har genomgått en förändring.  
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En viktig punkt att notera gällande solidaritetsförklaringen från Sverige är att kortfattat 

resonerar regeringen (2014) så här: ”Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i 

gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige är inte med i någon militär allians” 

(Prop., 2014, 20). Med andra ord, Sverige ser inte EU som någon militär allians, utan mer 

som en politisk allians med militära resurser för att kunna utföra t.ex. krishanteringsuppgifter. 

Detta resonemang är problematiskt ur ett tolkningsperspektiv därför att i ett annat stycke i 

propositionen från 2014 så förklarar regeringen sina tankar så här:” Den svenska unilaterala 

solidaritetsförklaringen omfattar EU-medlemmar liksom Norge och Island. Sverige kommer 

inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-

medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på̊ samma sätt om 

Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd”. (Prop., 

2014, 21). Att Sverige inte tänker agera passivt eller ignorera en attack på ett annat EU-land 

är inte bara en solidaritetsförklaring, utan det kan även tolkas som ett löfte om försvarsgaranti. 

Eftersom regeringen (2014) förväntar sig att andra medlemsstater skulle undsätta Sverige. 

Detta resonemang ifrågasätter och problematiserar den svenska alliansfriheten.  

Argument	om	svenska	militära	bidrag	till	EU	

Utifrån solidaritetsperspektivet så kan det anses som att Sverige fortfarande är villigt att 

stödja EU med militära resurser för att dess förmåga både ska upprätthållas och utvecklas, 

”Den solidariska säkerhetspolitiken och solidaritetsförklaringen förutsätter att försvaret kan 

verka tillsammans med andra och det ställer också krav på att kunna ge och ta emot militärt 

stöd. Med utgångspunkt i denna bör förmågan i så stor utsträckning som möjligt utvecklas 

tillsammans med andra inom ramen för bilaterala och multilaterala samarbeten.” (Prop., 

2014, 50). Eftersom Sverige är så pass integrerat i den Europeiska unionen nu så medför det 

automatiskt en positiv anda gällande att bistå med svensk militär kapacitet. Regeringen (2014) 

är tydligt positiv till att fortsättningsvis bedriva internationellt arbete med Försvarsmakten, ” 

Genom deltagande i internationella krishanteringsinsatser bidrar Sverige till fred, stabilitet, 

hävdande av internationell rätt och respekt för mänskliga rättigheter samt till att motverka 

hot från stater och icke-statliga aktörer mot svensk och internationell säkerhet.” (Prop., 2014, 

53). De internationella krishanteringsinsatserna samordnas främst inom EU och det kan då 

tolkas som att Sverige fortfarande är villiga att delta i EU-ledda militära operationer.  

Syftet	med	den	svenska	försvarsmakten	
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Argumentation kring syftet med Försvarsmakten har förändrats under 2000-talet och fram tills 

nu. I tidigare propositioner har betoning placerats på att försvara Sveriges territoriella 

integritet. I 2014 års proposition har det tillkommit ytterligare en komponent som betecknas 

som suveränitet. Regeringen (2014) beskriver syftet med försvaret så här: ”Sveriges 

säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets politiska oberoende och 

självständighet. ”Hävdandet av vårt lands suveränitet och territoriella integritet är en 

nödvändig förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå̊ målen för vår säkerhet. … Säkerhet 

byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap 

och samverkan med andra länder och organisationer.” (Prop., 2014, 20). Suveräniteten är 

inte enbart en enskild nationell faktor, utan den är även internationell, om inte europeisk. Den 

har fått en så pass betydelsefull roll på senare år att ”Vi måste kunna värna vår suveränitet … 

samt skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär … påtryckning.” (Prop., 2014, 7). 

Suveräniteten kopplas samman med statens handlingsfrihet i det internationella rummet. Även 

självständigheten betonas som en viktig faktor att skydda i anslutning till suveräniteten.  

Vidare utvecklar regeringen sin syn på Försvarsmaktens tvådimensionella uppgifter och 

inriktning. Den exemplifierar på vilken nivå och plats det svenska försvaret ska verka och till 

vilket syfte. Att hävda suveräniteten är inte en enskild uppgift utan den ingår i en grupp 

bestående av andra, ”Försvarsmakten ska även främja vår säkerhet genom operationer på̊ 

vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet samt hävda Sveriges suveränitet, 

värna suveräna rättigheter och nationella intressen. Försvarsmakten ska hävda Sveriges 

territoriella integritet.” (Prop., 2014, 12). Ytterligare en aspekt är att Sveriges nationella 

intressen kan anses ha förändrats i och med den här nya formuleringen av den svenska 

försvarskapacitetens syften.  

	 	 Teoretisk	diskussion	

Argumentationen i den här propositionen beskriver också EU:s primära överstatliga uppgift är 

att bidra till demokratisk utveckling och fred i världen precis som tidigare tidsperioder. EU:s 

betydelse har i princip varit konstant utifrån dessa tre tidsperioders beskrivning av det.  

Det teoretiska perspektiv som präglar denna proposition mest är europeisering. Regeringen 

argumenterar som att det är en självklarhet att utforma den svenska försvarspolitiken utifrån 

de behov som finns på EU:s försvarspolitiska nivå. Försvarsmaktens tvådimensionella 

utveckling är en tydlig indikator för detta. Då regeringarna under denna period stegvis 



 39 

argumenterar för att Sveriges försvar behöver kunna användas både i EU-syften och för egna 

nationella uppgifter. Med andra ord så beskrivs Sveriges säkerhets- och försvarspolitik som 

sammanflätad med EU:s försvarspolitiska mål då solidaritetsprincipen och 

solidaritetsklausulen återkommande gånger betonas i denna proposition. Tanken om en 

solidarisk försvarspolitik innebär ju kortfattat att man bistår andra medlemsstater vid 

efterfrågan och behov. Regeringen (2014) argumenterar kring detta som en självklarhet och 

utan tveksamhet.  

Även det intergovernmentalistiska resonemanget finns närvarande då mellanstatligt samarbete 

fortfarande betonas och argumenteras för sin betydelse. Detta antagande förstärks även av att 

regeringen tydligt framför att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som 

samordnas i EU har en särskild ställning i Sveriges nationella säkerhets- och försvarspolitik. 

Det kan också sammankopplas med europeiseringen, att Sverige ser det som något naturligt 

att EU:s politik inkluderas i svensk försvarspolitik utan några större ifrågasättanden. 

Ytterligare en aspekt som indikerar en dominerande europeisering är att Sveriges egna försvar 

beskrivs som sammankopplat med de andra medlemsstaternas försvar. Eftersom regeringen 

lyfter fram att försvaret ska kunna verka både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Att EU-

staternas skydd även berör Sverige kan tolkas som att man talar i termer om ett enhetligt 

Europa som säkerhets- och försvarspolitiskt präglas av den europeiska integrationen som 

europeisering innebär.  

Sammanfattning	
 

Samtliga propositioner har nu analyserats, kategoriserats och diskuterats i förhållande till 

respektive teoretiskt verktyg. I metodavsnittet så nämndes det att propositionernas 

kategorisering skulle återges i en matris efter analysen med syftet att sammanfatta i vilken 

tidsperiod respektive proposition placerats in i utifrån gemensamma argumentationsmönster. 

Sammanfattningen av kategoriseringarna i de tre tidsperioderna redovisas i matrisen nedan. 

 

Matris 2.  

Tidsperiod 95/96:12 98/99:74 99/00:30 01/02:10 04/05:5 08/09:140 14/15:10
9 

Period 1: 1995-2000 X X X     
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Period 2: 2001 -2009    X X X  

Period 3: 2009 - 2014 
 

      X 

 
Den här studien har genomfört en kvalitativ textanalys som varit inriktad på 

argumentationsanalys. Argumentationsanalysen har genomförts utifrån de fyra kriterier som 

redovisades i studiens metodkapitel. De sju analyserade propositionerna har kronologiskt 

kategoriserats in i totalt tre olika grupper som symboliserar olika tidsperioder. Det som varit 

avgörande för i vilken grupp respektive proposition placerats är dess argumentation. Flera 

propositioner som tillsammans delar ett liknande argumentationsmönster baserat på 

kriterierna som diskuterades i operationaliseringen har tagit plats i en gemensam kategori 

tillika tidsperiod. Varje tidsperiods argumentering har i sin tur analyserats tillsammans med 

undersökningens teoretiska verktyg.  

  



 41 

Slutsatser	
 
Ett av studiens resultat som är viktigt att framhäva är kategoriseringen av alla propositioner in 

i tre olika tidsperioder. Kategoriseringen gjordes möjlig att genomföra efter läsningen och 

analysen av samtliga propositioners argumentationer. Detta resultat redovisas tydligt i 

uppsatsens analysavsnitt, vilket innebär att det inte kommer att redogöras här. Utan 

här redovisas studiens slutsatser baserade på följande frågeställning: 

 

Hur har de svenska regeringarna under åren 1995-2014 argumenterat om EU:s 

solidaritetsprincip (senare klausul) sedan Sverige blev medlem i EU?  

- Vilka resonemang har förts gällande Sveriges suveränitet, neutraliteten och ett 

kollektivt försvarssamarbete med andra EU-stater?  

- Vilka argument har förändrats, tillkommit och tagits bort? 

 

Denna frågeställning besvaras kronologiskt utifrån vad respektive tidsperiods argumentation 

framför om hur Sveriges försvarspolitik framställt EU:s solidaritetspolitik. 

 

Propositionerna från den första tidsperioden beskriver EU som en betydelsefull global aktör 

som reducerar konfliktspänningen för Sverige och de andra nordiska länderna. Det svenska 

EU-medlemskapet bidrar till att öka chanserna för att behålla freden i Sverige. Sverige vill 

bidra med militär förmåga till den krishanteringsorganisation som är på gång på EU-nivån. 

Propositionerna diskuterar inte något specifikt om en solidaritetsinriktad säkerhets- och 

försvarspolitik på mellanstatlig nivå. Det förekommer inga väsentliga 

argumentationsyttranden gällande att bistå andra medlemsländer i händelse av en attack. 

Alliansfriheten med möjlighet till neutralitet i krig präglar Sveriges försvarspolitik starkt.. 

Detta innebär att Sverige anses vara individuellt inriktat inom den försvarspolitiska sektorn. 

En av det svenska försvarets viktigaste uppgifter är att skydda Sveriges territoriella integritet 

från attacker av utomstående angripare. Integritet användes i mycket högre utsträckning än 

suveränitet, vilket kan tolkas som en individualistiskt inriktad försvarsmakt. Teoretiskt sett så 

dominerade intergovernmentalismen den här tidsperioden då stor vikt i argumenteringen lades 

vid mellanstatliga åtaganden för att konstruera ett starkt säkerhetspolitiskt EU. Avslutningsvis 

så kan slutsatsen dras utifrån denna tidsperiod att solidaritetsklausulen inte ägnades särskilt 

stor uppmärksamhet inom de tre propositioner som tillsammans utgör tidsperiod 1.	
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Under den andra tidsperioden genomgår Sveriges säkerhets- och försvarspolitik en 

omfattande förändring som ett resultat av internationaliseringen och globaliseringen. Militär 

samverkan med andra EU-stater får en ökad betydelse. Sverige förändrar sitt försvar för att 

det ska bli användbart för EU:s militära uppgifter. Solidaritetsklausulen växer också fram och 

det synliggörs även i de svenska argumenten. Den beskrivs som att vara på väg att utgöra den 

nya grunden för Sveriges nationella försvar. Inledningsvis i denna tidsperiod så är 

alliansfriheten med syftande till neutralitet närvarande, men för varje proposition närmare 

Lissabonfördragets ratificering så minskar neutralitetsbegreppets betydelse. Eftersom det i 

grunden inte överensstämmer med vad begreppet solidaritet innebär. Andra EU-staters 

säkerhet blir också Sveriges säkerhetspolitiska ansvar eftersom EU-medlemmarna svetsas 

närmare varandra genom solidaritetsklausulen och artikel 42. Man talar fortfarande i termer 

om att det svenska försvarets största syfte är att skydda Sveriges territoriella integritet, precis 

som i den föregående perioden. Intergovernmentalismen har fortfarande en präglad närvaro 

men eftersom svensk försvarspolitik blir mer internationellt formad utifrån EU:s behov för 

varje proposition så växer också influensen av europeisering. Den viktigaste slutsatsen utifrån 

denna tidsperiod är att solidaritetsklausulens betydelse växte stegvis för varje proposition från 

2001 till 2009.  

 

I den tredje och sista tidsperioden lyfts EU fram som ännu viktigare och med en stark 

säkerhetspolitisk roll för att kunna påverka demokratisk utveckling i världen. Det ses från 

svenskt perspektiv som en självklarhet att Sverige ska vara initiativtagande i EU:s 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Sverige ska vara kapabelt att både försvara sig 

självt och även andra medlemsstater. Vilket är en ny form av argumentation till skillnad från 

de tidigare tidsperioderna. Det innebär att solidaritetsklausulen har fått ett stabilt fäste i 

svensk försvarspolitik både nationellt och internationellt. En ny säkerhetspolitisk dimension 

har utvecklats i Sverige, eftersom argumentationen i propositionen visar att Sveriges 

försvarspolitiska ansvar sträcker sig både inhemskt, i närområdet och även i övriga delar av 

Europa. Syftet med det svenska försvaret är inte heller längre enbart skydd av den territoriella 

integriteten, utan även Sveriges nationella suveränitet, vilket är ett resonemang som tillgivits 

en starkare betydelse än tidigare. Svensk försvars- och säkerhetspolitik kretsar huvudsakligen 

kring EU och de andra medlemsstaternas behov vilket innebär att europeiseringen präglar 

denna tidsperiod mest. I denna avslutande och sista tidsperiod så är slutsatsen att 

solidaritetsklausulen är den faktor som är den nuvarande utgångspunkten i utformningen 

svensk försvarspolitik.  
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Avslutningsvis så kan slutsatserna sammanfattas med att det har skett vissa marginella 

förändringar i Sveriges argumentation till EU:s solidaritetsklausul genom åren. Sett till de 

teoretiska verktygen så har det supranationalistiska synsättet näst intill varit konstant medans 

de största skiftningarna kan ses mellan intergovernmentalismen och europeiseringen. 

Solidaritetsklausulen har gått från att ha en relativt svag betydelse till att bli en stark 

komponent som idag definierar stora delar av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.  

 

Vidare så skulle detta område kunna utforskas ännu mer och inkludera ännu mer perspektiv 

och material för att skapa en bredare studie. Förslagsvis så skulle den historiska 

argumentationen kring ett svenskt Nato-medlemskap kunna inkluderas och jämföras med hur 

Sverige resonerat kring EU:s militärförmåga för att påvisa eventuella förändringar.  
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