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Abstract 

Syftet med denna studie är att redogöra för hur man i den vetenskapliga debatten ser på en 

europeisk säkerhets- och försvarspolitik och en gemensam säkerhets- och försvarspolitik för EU 

under 2000-talet, vilket möjliggör för en oinsatt läsare att kunna bilda sig en egen åsikt i frågan. 

Den valda metoden är en tankeskoleanalys som tar fram de olika åsiktslägren som finns i debatten, 

och redogör översiktligt över vilka åsikter dessa läger innehåller. Resultatet av denna studie är fem 

tankeskolor som har en liknande syn på EU och motiven bakom den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken. Tankeskolorna är emellertid mer olika när det gäller den framtida utvecklingen 

för politiken och EU, där allt från civil krishantering till militära insatser förespråkas med djupare 

integrering. Slutsatsen till varför det finns så många olika sidor och åsikter kring EU:s säkerhets- 

och försvarspolitik i debatten under 2000-talet är att det politiska läget och EU:s roll idag är 

förändrad. I tidigare debatter under det kalla kriget dominerade synpunkter om  USA:s roll för det 

internationella säkerhetsläget.  EU spelade därigenom enbart en begränsad roll. I dag är klimatet 

öppnare, och EU och debattörerna börjar argumentera för att EU bör ta en större plats 

internationellt.   
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1. Inledning 

I och med St. Malo-deklarationen 1998 som skapades och skrevs under av Storbritannien och 

Frankrike, tog utvecklingen mot en gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitiken fart1. 

Innan St.Malo-deklarationen handlade debatten kring EU om integrering i stort och om dess 

inledande faser, och inte så mycket specifikt om säkerhet och försvar.2 Detta kan vara för att USA 

efter andra världskriget dominerade i Väst som den enda stora aktören med makt och inflytande att 

ta sig an Sovjetunionen. Länderna i Europa hade därmed inget vidare behov av att utveckla sin egen 

säkerhet utan lade fokus på att skapa en gemensam politik inom handel, industri, ekonomi, m.m.3. 

Efter kalla krigets slut började dock medlemsstaterna organisera sig kring frågan om sin egen 

säkerhet.   

    St Malo-deklarationen fastställde att EU ”must have the capacity for autonomous action, backed 

up by credible military forces, the means to decide to use them, and a readiness to do so, in order to 

respond to international crises”.4 Denna deklaration ledde till att EU ett år senare lanserade den 

europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP), vilken senare bytte namn till den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP)5,vid Europeiska rådets toppmöte i Köln6. Genom detta 

blevESFP blev en del av den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken (EUSP).7  

 GSFP/ESFP är idag en realitet i och med Lissabonfördraget och utvecklingen har gått fort (trots 

bristen på implementering)8. Detta fördrag visar upp två riktningar som verkar motsägelsefulla, en 

gemensam politik med gemensamma kapaciteter och resurser men samtidigt en fortsatt suveränitet9. 

Det problematiska med Lissabonfördraget är att dess huvudsyfte är att utveckla en gemensam 

politik men ändå har EU kvar en klausul om medlemsstaters suveränitet. Att arbeta för att skapa 

något gemsamt innebär oftast att man ger upp en liten del av sin suveränitet. Det blir då paradoxalt 

                                                
1    EU Institute for Security Studies (2009), European Security and Defence Policy: the first ten years (1999-2009), s. 

13 
2 Ojanen, Hanna (2006), “The EU and Nato: Two Competing Models for a Common Defence Policy”, Journal of 

Common Market Studies, 44:1, s. 58-60; Westberg, Jacob (2006), Integration som problemlösning. En introduktion 

till teorier om europeisk integration, förlag: SNS förlag, första upplagan och tryckningen, tryck: Mölnlycke, s. 90 
3 Posen, Barry R. (2006), “European Union Security and Defense Policy: Response to Unipolarity?”, Security Studies 

15:2, s. 149-150 
4 EU Institute for Security Studies (2009), European Security and Defence Policy: the first ten years (1999-2009), s. 

13 
5    EU Institute for Security Studies (2009), s. 11 
6    EU Institute for Security Studies (2009), s. 13, 19 
7Ibid. 
8 de Wijk, Rob (2004), “The Reform of ESDP and EU-NATO Cooperation”, The International Spectator (1/2004) av 

the Istituto Affari Internazionali. Vol. XXXIX, s. 72 
9 Lissabonfördraget (2007), art. 3a, punkt 2 på s. 12, avsnitt två, punkt 49a-b på s. 34, art. 188r på s. 100 
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av EU att vilja genomföra en gemensam säkerhets- och försvarspolitik, vars implicita kriterium 

(gemensam) är att en del av medlemsstaternas suveränitet måste ge vika. Detta samtidigt som man 

explicit i Lissabonfördraget fortfarande ger medlemsstaternas suveränitet politisk tyngd inom EU.  

  

    Säkerhet och försvar som politikområde utvecklas snabbt inom EU och det är av denna anledning 

desto viktigare att få en överblick över vad som läggs fram i den vetenskapliga debatten om 

GSFP/ESFP för att förstå vad den gemensamma politiken kan betyda och suveränitetens påverkan 

på området. Denna studie ger en inledande överblick med en tankeskoleanalys över vilka sidor som 

finns i denna debatt och vilka åsikter som finns på de olika sidorna med målet att läsaren ska kunna 

bilda sig en egen uppfattning och åsikt om EU bör ha en gemensam politik på detta område. Hur ser 

den vetenskapliga debatten på att EU driver en politik mot gemenskap men fortfarande bevara 

medlemsstaternas suveränitet? Påverkar detta den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken? 

Berörs det eller läggs fokus på något annat?  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att redogöra för hur man i den vetenskapliga debatten under åren 2000 till 

2012 har sett på EU:s  europeiska säkerhets- och försvarspolitik (ESFP)/EU:s gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitik(GSFP) . Denna kartläggning medför en möjlighet för den icke insatta 

läsare att kunna bilda sig en egen åsikt i frågan. Då texterna är från olika år och på grund av  detta 

använder både termerna ESFP och GSFP kommer båda termerna att även användas här och i resten 

av studien.  

Frågeställningen är följande: 

• Hur ser åsiktslägren ut i den vetenskapliga debatten från - år 2000 till 2012  om att EU har 

en europeisk säkerhets- och försvarspolitik/en gemensam säkerhets- och försvarspolitik?   

 

1.2 GSFP och ESFP 

Den gemensam säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), som är det nya namnet på ESFP i och med 

Lissabonfördraget,10 innebär idag både militära och civila medel och insatser samt berör en rad 

                                                
10 EU Institute for Security Studies (2009), s. 11 
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olika hot och problem. Ytterst innebär denna gemensamma politik ett arbete med att skapa 

gemensamma resurser och en handlingskraft vid krishantering, inom och utanför EU, något som en 

dag kan leda till en gemensam försvarspolitik11. Denna politik uttrycks i styrdokumenten European 

Security Strategy från år 2003 (ESS) och medföljande tillägg från år 2008, som redovisar de 

områden som politiken ska arbeta med att bekämpa, såsom terrorism, kriminalitet, 

massförstörelsevapen, regionala konflikter.12 I rapporten som kom år 2008 gjordes följande tillägg i 

listan över problem- och riskområden: energisäkerhet, IT-säkerhet samt klimatförändringar.13 Till 

detta kan tilläggas att gränsen mellan inre och yttre åtgärder och medel har blivit mer flytande då 

även den interna säkerhetsstrategin från år 2010 (ISS) till viss del diskuterar dessa hot och 

problemområden14. 

 Unionen har i och med Lissabonfördraget upprättat ett permanent strukturerat samarbete vid 

försvars- och säkerhetsfrågor15 och infört en Europeisk försvarsbyrå som ska ha samordnande, 

stödjande och planerande uppgifter vid frågor om kapacitet, försvarsindustrin och 

försvarsforskning16.  

  För den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) och dess utveckling till den 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) finns tre användningsområden, nämligen: 

intern krishantering, internationella insatser för bland annat konfliktbekämpning och ett gemensamt 

försvar mot yttre hot.17 

 

1.3 Materialurval och avgränsning 

För att tydliggöra hur urvalet gått till och vilket materialet som legat till grund för denna studie, är 

det kommande avsnittet en utförlig redogörelse av denna process. Materialet består av artiklar som 

valdes ut efter en inledande sökning i databasen Taylor and Francis Online inom ämnesområdet 

Politics and International Relations samt av artiklar som refererats till i de första artiklarna som 

hittades (i ett slags snöbollsurval). Det sökord som användes var Common Security and Defence 

Policy (CSDP). Detta gav även träffar för ESFP vilket är anledningen till att det inte användes som 

                                                
11 Säkerhetspolitik.se 
12 EU:s Säkerhetsstrategi (2003), s. 3-4 
13 Rapport om implementeringen av ESS (2008), s. 5  
14 ”The EU Internal Security Strategy in Action” (2012), s. 2-15 
15 Lissabonfördraget (2007), Protokoll om det permanenta strukturerade samarbetet som inrättas genom artikel 28a i 

fördraget om Europeiska Unionen, s. 155-156 
16 Lissabonfördraget (2007), art. 28d, s. 38 
17 Säkerhetspolitik.se 
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ytterligare sökord. Journal of Common Market Studies finns inte med i Taylor and Francis-databas 

utan finns att söka efter i Anna Lindh Bibliotekets tidsskriftslista.  Antologin Civilian or Military 

Power? – European Foreign Policy in Perspective (2007) redigerad av Helene Sjursen valdes sedan 

ut för att komplettera artiklarna. Boken är en samling artiklar som tidigare var publicerade i Journal 

of European Public Policy. Tidsperioden som valdes var år 2000–2012 (1 januari–17 december). 

Varför just denna tidsperiod valdes var för att få aktuella inlägg i debatten och så många artiklar 

som möjligt för att sedan kunna redovisa de skolor som finns i debatten. Detta resulterade i att 19 

artiklar valdes ut för analys. Dock är den tidigaste artikeln från år 2004 då de få artiklar som var 

skriva innan detta år inte diskuterade GSFP/ESFP i sin helhet, eftersom politiken ännu inte kommit 

så långt i sin utveckling. 

 Artiklarna valdes ut från de träffar som visades i databassökningen utifrån kriteriet att de 

diskuterade GSFP i sin helhet, dvs. inte var ett resonemang om GSFP i relation till en specifik 

insats, land eller händelse. Detta skulle ha varit att gå in på en för detaljerad nivå för att kunna få en 

översikt om de resonerandes syn på GSFP som helhet. De artiklar som diskuterar EU:s permanenta 

strukturerade samarbete vid försvar och EU:s säkerhetsstrategi har inkluderats då dessa är uttryck 

för den gemensamma politiken. På grund av utrymmesbrist är det enbart GSFP/ESFP som 

undersöks och inte utrikes- och säkerhetspolitiken som helhet. 

 För att få en bredd på debatten valdes en enda artikel av flera författare ut istället för att välja 

flera artiklar av få författare, vilket skulle gett ett djup i en liten del av debatten.  

 Artiklarna kommer från följande tidskrifter för att få olika inlägg i den vetenskapliga debatten: 

Armed Forces & Society, Contemporary Security Studies, Defence Studies, European Security, 

International Security, Journal of European Public Policy, Journal of Common Market Studies, 

Security Studies, The Adelphi Papers och The International Spectator. För att se en lista över 

artiklarna, se litteratur- och källförteckningen. 

 För att avgränsa mig ytterligare för att hålla mig inom ramen för en c-uppsats kommer enbart 

de stora skolorna i debatten att väljas ut. Men det finns tendenser i materialet som pekar på att det 

finns fler tankeskolor. Tre skolor som var med i tidsomfånget, men som var underrepresenterade i 

materialet, var den kritiska skolan (en artikel), den federalistiska skolan(en artikel) och en falang av 

realism som var emot soft balancing-teorin (två artiklar), något som förespråkades av de övriga 

realisterna i materialet.18 Kriteriet för att en skola skulle anses vara stor var att den representerades 

                                                
18 Kempin, Ronja och  Mawdsley, Jocelyn (2012), “The Common Security and Defence Policy as an act of American     
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av tre till fyra artiklar och av den anledningen valdes dessa ovanstående tankeskolor bort då de inte 

uppfyllde detta kriterium.  

 

2. Tankeskoleanalys  

En tankeskoleanalys är i stora drag en kartläggning över vilka förhållningssätt som finns i en debatt 

där olika sidor, olika åsiktsläger deltar. Dessa sidor kan sägas vara tankeskolorna i den utvalda 

debatten. Analysen kan göras på olika sätt och i olika nivåer eller dimensioner. Metoden ger ett 

helhetsperspektiv och en bra överblick över de åsiktsläger som finns i en debatt. Den fokuserar inte 

på enskilda debattörer eller enbart radar upp argument som vid en pro-contra analys19. Detta gör att 

en tankeskoleanalys fungerar för denna uppsats som enbart särskilja sidorna i debatten.  

 Nedan följer en beskrivning av hur de två klassiska verk som utvecklat metoden gått till väga, 

och som varit till hjälp för att utforma analysen i denna studie. Analysen redogörs för därefter.   

 

2.1 Redogörelse för olika sätt att göra en tankeskoleanalys  

Robert A. Levine, i boken The Arms Debate från 1963, delar in debattörerna i rustningsdebatten i 

USA på 1960-talet i olika tankeskolor utifrån de ovillkorliga rekommendationerna som de 

förespråkar.20 Han anser att tankeskolor är idealtyper snarare än verkliga kategorier vilket får 

betydelsen att debattörerna inte nödvändigtvis kommer att uppfylla alla aspekter av en viss 

tankeskola utan kan anses tillhöra en eller flera på olika punkter i sitt resonemang.21 Istället för att 

göra en traditionell indelning på en linje från väster till höger väljer Levine att göra en indelning i 

två steg för att bättre illustrera debattens sidor: vilket syfte och grad av förändring som förespråkas. 

Indelningen efter syfte ger tre kategorier – två yttre poler och en i mitten som är en blandning av de 

två andra. Dock behöver inte denna polarisering betyda att en skola enbart är helt tillhörande den 

ena eller andra ytterligheten.22  

                                                                                                                                                            
    hegemony”, European Security, DOI:10.1080/09662839.2012.726221, s. 1-19; Lindley-French, Julian (2004), “The 
    Revolution in Security Affairs: Hard and Soft Security Dynamics in the 21st Century”, European Security, 13:1-2, 1- 
    15; Brooks, Stephen G. and Wohlforth, William C. (2005), “Hard Times for Soft Balancing”, International Security,  
    30:1, s. 72–108; Howorth, Jolyon och Menon, Anand (2009), “Still Not Pushing Back : Why the European Union Is   
    Not Balancing the United States”, Journal of Conflict Resolution, 53:5, DOI: 10.1177/0022002709339362,  
    s. 727-744 
19 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.) (2012), Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys, s. 100-101 
20 Levine, Robert A. (1963), The Arms Debate, s. 44, 52, 58 
21 Levine (1963), s. 45 
22 Levine (1963), s. 45-46 
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 Den andra indelningen efter förespråkad grad av förändring visar på den nyansering som finns 

inom de första tre skolorna genom att visa på i vilken grad av förändring (minimal eller 

systematisk/heltäckande) som dessa tre vill se i samhället angående vapenreglering och 

vapenpolitik.23 Resultatet blir fem tankeskolor: ”the systemic anti-war school, the marginal anti-war 

school, the center, the marginal anti-Communist school, and the systemic anti-Communist 

school”.24 Dock, som tidigare nämnts, är denna indelning ingen linjär sådan utan liknar mer, enligt 

Levine, en hästsko där de två ytterligheterna är närmast varandra. Detta styrks av det faktum att 

individer som tillhör dessa ytterligheter går direkt till den andra om de byter åsikt, utan att passera 

de mer mittenliggande ställningstagandena.25   

 I sin analys av debatten delar Levine in debattörernas argumentation efter hur de ser på olika 

aspekter relaterade till syn på krig, motståndaren, makt m.m., för att sedan sammanfatta dessa och 

presentera en samlad bild av skolornas ståndpunkter.26 Han visar på att de som förespråkar minimal 

förändring är de som dominerar i debatten och i politiken, och ger av den anledningen dessa skolor 

större utrymme i analysen, och de som vill ha en större förändring presenteras enbart i ett kort 

kapitel.27 

 Hans F. Petersson analyserar makt i boken Power and International Order – An analytical 

study of four schools of thought and their approaches to the war, the peace and a post-war system, 

åren 1914–1919 från 1964. Han konstruerar ett analysschema som innehåller olika aspekter av 

makt, nämligen ”the material bases, the non-material bases, and the mobile aspect”.28 Vid 

operationaliseringen av dessa aspekter blir den materiella basen för makt en aktörs kapacitet att 

agera i internationell politik. Denna kapacitet kan vara resurser och landtillgångar, befolkning m.m., 

och benämns som Kapacitet i analysschemat.29  Den icke-materiella basen handlar om en aktörs 

tendens att agera på ett visst sätt utifrån medvetna preferenser och omedvetna benägenheter. Denna 

aspekt benämns som Motiv i analysschemat.30 Den tredje aspekten blir aktörens maktutövning för 

att medvetet påverka andras beteende. I analysschemat kallas denna aspekt Politik (”Policies”).31  

                                                
23 Levine (1963), s. 46-47 
24 Levine (1963), s. 48 
25 Levine (1963), s. 48-51 
26 Levine (1963), s. 105-279 
27 Levine (1963), s. 281-312 
28 Petersson, Hans F (1964), Power and International Order– An analytical study of four schools of thought and their 

approaches to the war, the peace and a post-war system, 1914-1919, s. 24 
29 Petersson, Hans F (1964), s. 25 
30 Ibid.  
31 Petersson, Hans F (1964), s. 26 
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Dock belyses dessa aspekter olika mycket på grund av att den politiska ordningen var under 

förändring när analysen gjordes och av denna anledning är det enbart den första materiella, 

kapacitets, aspekten som redogörs för grundligt.32  

 Ytterligare en nivå i analysen, förutom den med maktaspekterna, består av ytterligare tre 

analyskategorier: stereotyper, strategier och implementering. Med stereotyper avser Petersson de 

åsikter och idéer som kan säga utgöra skolans kärna, det vill säga de typiska och självklara 

antaganden som är basen för skolans uppfattningar om världen m.m. och som går att urskilja i 

texterna.33 Kategorin strategi är nästa steg och är när dessa uppfattningar om världen som ligger till 

grund för stereotyperna, tydliggör de handlingar som ska uppnås. Strategin lägger upp hur detta mål 

ska nås.34 Den sista kategorin implementering handlar om hur strategin ska genomföras och består 

av rekommendationer eller förslag på handlingar för att hantera problem vid och möjliggöra 

etablerandet av en ny politisk ordning.35  

 Petersson hittar fyra skolor i den politiska debatten kring makt och internationell ordning.36 

Den första skolan är den Autoritära skolan som fokuserar på maktkoncentration hos en aktör, både 

nationellt och internationellt, med avsikt att skapa en hierarkisk ordning. Revolution är ett tänkbart 

medel.37 Den andra skolan är den Moderata skolan som förespråkar maktbalans där ingen aktör 

dominerar över de andra, men där ett fåtal har den styrande makten. Denna skola föredrar 

kontinuitet men är inte emot all förändring, så länge det inte sker genom revolution.38 Den tredje 

skolan är den Radikala skolan som förespråkar maktdelning i beslut och utförande. Skolan är kritisk 

till den nuvarande ordningen men förkastar användande av våld för att skapa förändring.39 Den 

fjärde skolan är slutligen den Revolutionära. Den är positiv till nationell och internationell 

maktkoncentration, om denna makt tillhör den själv. Skolan menar att total revolution mot det 

nuvarande samhället och maktdelning är det enda alternativet.40 

 Petersson använder sig av en linjär indelning där skolorna placeras på skalan: nationalister och 

konservativa – den politiska högern – den politiska vänstern – den extrema politiska vänstern.41 

                                                
32 Petersson, Hans F (1964), s. 26-27 
33 Petersson, Hans F (1964), s. 29-30 
34 Petersson, Hans F (1964), s. 30-31 
35 Petersson, Hans F (1964), s. 31 
36 Petersson, Hans F (1964), s. 27 
37 Ibid.  
38 Petersson, Hans F (1964), s. 27-28 
39 Petersson, Hans F (1964), s. 28 
40 Ibid.  
41 Petersson, Hans F (1964), s. 27-28 
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Analysen är mer beskrivande än jämförande då syftet är att kartlägga skolornas interna struktur och 

dynamik och inte direkt jämföra sidorna med varandra42. 

 

2.2 Analysmetod  

Jag kommer att göra en så kallad tankeskolenanalys för att särskilja de olika tankeskolor 

(perspektiv) som deltagit i den vetenskapliga debatten under 2000-talet kring den europeiska 

säkerhets- och försvarspolitiken och EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. För särskilja 

de olika perspektiven kommer jag att göra en textanalys av 3–4 artiklar per åsiktsläger. 

Tankeskolorna operationaliseras därefter till analyskategorier i ett analysschema, för att skapa en 

överblick över de olika perspektivens resonemang i materialet, och därigenom möjliggöra en analys 

av vilka skolor som finns representerade i debatten. Istället för att arbeta utifrån på förhand 

bestämda skolor, kommer det i analysen att skapas, för denna studie, unika tankeskolekategorier 

utifrån den tendens till åsiktsuppdelning som går att utröna i materialet. I analysschemat kommer 

det också att finnas en stereotypiserad beskrivning av varje kategori, som sedan exemplifieras med 

texter som analyseras. Vissa av artiklarna kommer att vara svårare att placera in men så länge 

skillnaderna är små inom tankeskolorna och stora mellan dem kommer analysen att gå att 

genomföra.43   

 I viss likhet med Petersson, som analyserar tankeskolorna i olika nivåer, kommer jag analysera 

utifrån specifika frågor, som skulle kunna ses som olika nivåer, för att se vad tankeskolorna 

debatterar.44 Dessa frågor kommer att vara: 

1. Hur är synen på EU som aktör? 

Synen på EU kan vara att EU är en samling stater som samarbetar inom olika områden men 

har kvar sin suveränitet i mångt och mycket, eller att EU som union blivit en regionalt eller 

internationellt viktig aktör. Fokus ligger på EU som säkerhetsaktör, som en 

samarbetsplattform för säkerhetsfrågor och inte på hela EU eller EU som handels- eller 

ekonomisk aktör.  

  

2. Vilka är motiven bakom GSFP/ESFP enligt tankeskolorna? 

                                                
42 Petersson (1964), s. 32 
43 Levine (1963), s. 45 
44 Petersson (1964), s. 29 
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Med motiven avses vad det är som GSFP/ESFP används till enligt artikelförfattarna. Är det 

exempelvis krishantering? Eller att utveckla militära kapaciteter och ska dessa användas till 

ett gemensamt försvar?  

 

3. Vilka är GSFP/ESFP:s framtida utvecklingsmöjligheter? 

Ska EU fortsätta med krishantering inom GSFP/ESFP eller är det militära kapaciteter och 

insatser som förespråkas? Ser artikelförfattarna någon förändring alls i framtiden? På vilket 

sätt och inom vilka områden ska en eventuell utveckling ske? 

 

Till skillnad från Levine och Petersson, som snarare kan sägas använda min tredje fråga om 

framtida utvecklingsmöjligheter i deras indelningar av tankeskolor, använder jag den första och 

andra frågan, om syn på EU och motiv bakom politiken, vid indelningen i tankeskolor. Detta är för 

att synen på EU och motiven bakom politiken hör ihop och påverkar hur man ser på GSFP och dess 

framtid. Eftersom den första och andra frågan kommer utav varandra och därmed påverkar vilken 

framtidssyn tankeskolorna har, var det naturligt att använda dessa analysfrågor när tankeskolorna 

bestämdes efter en första läsning av materialet.  

  En annan likhet med Petersson är att min analys är mer beskrivande än jämförande då syftet är 

att kartlägga debattens olika sidors ståndpunkter och inte direkt jämföra sidorna med varandra45. 

 Fördelarna med metoden är att det lätt går att strukturera analysen, se både delarna och 

helheten och ge läsaren en tydlig överblick. Det går också lätt att ta ut tydliga ståndpunkter i 

kategorierna. 

 Nackdelar med metoden är att den är tolkande och bygger på min definition av vad 

tankeskolorna innehåller för resonemang. Det är av denna anledning viktigt att motivera mina 

definitioner och val av kategorier, frågor och texter. Reliabilitet och validitet blir extra viktiga vid 

tolkande analys då subjektiviteten är hög. Jag försöker därför vara tydlig med min 

metodbeskrivning och genomförandet av metod och analys, för att min tankeprocess och läsning 

ska vara lätt att följa för läsaren. 

 För att öka validiteten och reliabiliteten i min undersökning ska jag vara noga med att motivera 

materialurval och avgränsning av artiklar och tidsskrifter, då det inom ramen för denna c-uppsats 

inte kommer att vara möjligt att inkludera alla texter i ämnet.  

                                                
45 Petersson (1964), s. 32 
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2.3 Tankeskolornas definition och operationalisering  

Den vetenskapliga debatten som anses vara representerad i det utvalda materialet är splittrad mellan 

några stora skolor och de presenteras nedan. Dessa skolor togs fram efter en induktiv läsning av 

materialet. 

 

2.3.1 Huvudfårorna – de stora tankeskolorna: 

2.3.1.1 Realister/statscentrerade 

Realisternas/de statscentrerades syn på EU handlar om att det är staterna som agerar och bestämmer 

inom EU. Det enda skälet till att EU nu utvecklar GSFP (och ESFP) är för att det är staterna som 

agerar för att säkra sin egen säkerhet och inte för att främja något identitetsskapande projekt. USA 

är den aktör som ett eventuellt samarbete om säkerhet skulle kunna ske med.  

 

2.3.1.2 EU som liberal aktör med ett normativt fokus 

Den andra tankeskolan menar att EU är en internationell (normativ) säkerhetsaktör som arbetar för 

att sprida mänsklig säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. EU beskrivs både som en egen 

aktör och som en styrs av medlemsstaterna. Motiven bakom GSFP/ESFP är medlemsländernas 

normativa värderingar och intressen, krishantering samt att utöka unionens militära kapacitet för att 

skydda människor i konflikter och katastrofer. Framtida utveckling för GSFP/ESFP är, genom 

internationella samarbeten mellan medlemsstater, att utveckla och utöka sina kapaciteter och att 

fortsätta arbeta för mänsklig säkerhet, rättigheter m.m. 

 

2.3.1.3 EU som intern/extern krishanterare  

Den tredje tankeskolan menar att EU är en krishanterande aktör vars fokus är krishantering med 

både civila och militära resurser. Att utveckla denna förmåga för krishantering är motivet bakom 

GSDP/ESFP. Dock är det mycket kvar att göra för unionen innan medlemsländerna ställer sig helt 

till förfogande och innan strukturen och effektiviteten vid insatser förbättras.   

 

2.3.1.4 EU som integrationsdrivande aktör 

Den fjärde tankeskolan ser EU som en regional aktör som håller på att utveckla en gemensam 

strategisk säkerhetskultur på väg mot en europeisk identitet. Motivet bakom GSFP/ESFP är att 
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utveckla ett militärt samarbete inom unionen vilket fortsätter utvecklingen mot en strategisk kultur 

unik för EU. Utvecklingen i framtiden av GSFP/ESFP ser ut att fortsätta men är beroende av att EU 

använder de kapaciteter det utvecklat och även av relationen till Nato.  

 

2.3.1.5 EU som demokratiprojekt 

Den femte och sista tankeskolan ser EU som en säkerhetsaktör som i framtiden är i stort behov av 

att utveckla möjligheterna för ansvarsutkrävande vid och parlamentarisk kontroll av GSFP/ESFP. 

Även strukturen för beslut behöver ses över för att bli mer demokratisk och lättare att följa. Motivet 

bakom GSFP/ESFP är at skapa både civila och militära resurser för att skapa möjligheter för 

säkerhet och demokrati.  

 

3. Analys   

Det finns i stort en gemensam syn inom tankeskolorna. Dock i vissa fall finns det avvikelser även 

inom en tankeskola, utöver det skillnader som finns mellan tankeskolorna. I de fall  där avvikelser 

finns inom en tankeskola är det inte så mycket att argumenten skulle höra till en annan skola, utan 

de nyanserar enbart den åsikt som tankeskolan i stort sett delar. Det är vid synen på motiven bakom 

GSFP/ESFP och den framtida utvecklingen som de små skillnaderna finns inom skolorna, men detta 

kan mer härröras till att varje forskare vill tillföra något unikt till debatten mer än till att de hör till 

olika skolor.  

 

3.1 Realister/statscentrerade 

Realisterna i denna debatt anser att EU inte kan bli någon internationell aktör då medlemsstaterna 

och frågor om nationalism fortfarande dominerar i unionen.46 Den strategiska makten och kulturen 

inom EU är övervägande nationell, vilket gör att unionen enbart främjar medlemmarnas kollektiva 

intressena. 47 Detta leder till att EU, till skillnad från större aktörer, är begränsad till mindre insatser 

som unionen har svårt att klara av.48 EU kan agera så länge som nationerna inte har något strategiskt 

intresse i området, vilket gjort att EU kunnat genomföra humanitära insatser i bland annat Afrika.49 

                                                
46 Rynning, Sten (2011), “Strategic Culture and the Common Security and Defence Policy – a Classical Realist 

Assessment and Critique”, Contempory Security Policy, 32:3, s. 535 
47 Rynning, (2011),  s. 536; Hyde-Price, Adrian (2007), 'Normative' power Europe: a realist critique, i red. Sjursen, 

Helene (2007), Civilian or Military Power? - The European Foreign Policy Perspective, s. 52 
48 Rynning (2011), s. 536 
49 Hyde-Price (2007), s. 55 
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Den etiska och humanitära politiken som EU för är enbart andra gradens politik och så länge detta 

inte kolliderar med de viktigare nationella intressena kan EU fortsätta.50 EU:s möjliga roll handlar 

alltså främst om att vara regional säkerhetsaktör.51 

 EU, till skillnad från USA som är en (opålitlig) unipolär makt, är en balanserad multipolaritet.52 

USA är opålitlig genom sin unipolaritet, som den enda stora makten i Väst, för att EU inte längre 

kan lita på att de delar hot och intressen. USA har flyttat sitt politiska fokus till att tillgodo se nya, 

egna, intressen.53 EU:s multipolaritet betyder att medlemsstaterna lägger mer kraft på att främja sin 

säkerhet snarare än sin makt då ingen av dem kan bli hegemon, relativa nyttor blir mindre 

eftertraktade och samarbete blir mer genomförbart.54 En annan aspekt av denna unipolaritet-

multipolaritet är att det lyfter fram att USA är en stat och att EU är en samling stater, vilket visar på 

synen att EU inte kan liknas vid en enda stat. 

 Staterna inom EU ägnar sig åt maktbalans gentemot USA.55 De rikaste och ledande staterna 

inom EU (Storbritannien, Frankrike, Tyskland och i viss mån Italien) har utvecklat sina militära 

kapaciteter för att kunna mäta sig med USA:s och har nu skapat ett militärt samarbete med både 

regionala och internationella intressen.56  

 GSFP/ESFP är en svag gemensam nämnare men kan ses som ett försök att stärka EU.57 En 

annan tolkning är att samarbetet kring extern politik är de stora staterna inom EU:s försök till att 

forma sin miljö. Detta sker genom skapandet av GSFP/ESFP som kollektivt tvingande diplomati 

och militär krishantering,58 det vill säga att regional säkerhet ligger bakom arbetet med 

GSFP/ESFP.59 För Storbritannien och Italien handlar det om att öka sin självständighet gentemot 

USA och till en mindre grad att öka EU:s globala inflytande och oberoende. Frankrike lutar mer åt 

att fortsätta balansera USA:s makt och vill istället öka EU:s inflytande. Den sista stora makten inom 

EU, Tyskland, har ännu inte valt riktning för hur de vill att EU ska göra.60 Resultatet av att bidra 

                                                
50 Hyde-Price (2007), s. 54-55 
51 Posen (2006), s. 150 
52 Hyde-Price (2007), s. 60-61 
53 Ibid. 
54 Hyde-Price (2007), s. 62 
55 Posen (2006), s. 153, 164; Art, Robert J. (2006), “Correspondence: Striking the Balance”, International Security, 

30:3, s. 182 
56 Posen (2006), s. 164, 166 
57 Rynning (2011), s. 536, 546 
58 Hyde-Price (2007), s. 54, 62-63 
59 Art (2006), s. 181 
60 Posen  (2006), s. 184 
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med sin egen säkerhet är att USA:s inflytande över EU minskar.61 

 Regional säkerhet genom GSFP/ESFP innebär främst krishantering, fredsbevarande och 

fredsskapande insatser i linje med Peterberguppdragen (som står med i ESFP och innebär bland 

annat krishantering, konflikthantering m.m.62).63   

 

[GSFP/ESFP] is not a 'European army' designed for collective territorial 

defence; rather, it is an instrument for coalitional coercive diplomacy. The 

ESFP can thus be seen as the response of EU member states to the 

uncertainties of US security policy in the context of global unipolarity.64   

 

GSFP borde även i framtiden ägnas åt att balansera USA:s säkerhetspolitik och dess maktpolitik i 

den transatlantiska relationen och föra en mer återhållsam och försiktig säkerhets- och 

försvarspolitik.65 ”Strong ambitions will wreck the collective commitment to restraint and open a 

race for national influence that will be to Europe's detriment. The CSDP should be made to work, 

though, as Europe's contribution to a functioning Atlantic partnership.”66 

 GSFP/ESFP kommer att förbli i medlemsstaternas händer då suveräniteten och de egna 

säkerhetsintressena är viktigast, men skulle EU bli en stor aktör måste makten ligga hos de starkaste 

staterna i unionen. Gemensam politik kommer enbart att ske på mindre politiska områden (”second 

order concerns”).67 Om säkerhetsläget förändras kommer EU möjligen att delas mellan USA:s 

allierade och de stater som går ihop och bildar egna allianser i Europa för att skapa sin egen 

säkerhet.68 Dock kommer den politiska utvecklingen att fortsätta på grund av att det fortfarande är 

ett stort gap mellan USA och EU i maktförhållanden och på grund av att USA:s allt mer svalnande 

intresse av Europa.69  

 Framtida utveckling beror på om Storbritannien fortsätter att stötta GSFP/ESFP, trots att det 

                                                
61 Art (2006), s. 183 
62  Europa.eu - Summaries of EU legislation 
63 Posen  (2006), s. 173, 178-179; Hyde-Price (2007), s. 63 
64 Hyde-Price (2007), s. 62 
65 Rynning (2011), s. 545 
66 Rynning (2011), s. 546 
67 Hyde-Price (2007), s. 63 
68 Hyde-Price (2007), s. 64 
69 Art (2006), s. 183 
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hotar USA som hegemon.70 Med tiden kommer GSFP/ESFP att leda till att EU kan ta hand om sin 

egen säkerhet. EU kommer att kunna ställa större krav på Nato och USA allteftersom den 

gemensamma politiken utvecklas och får större politiskt stöd. Dock kan relationen till USA bli 

ansträngd om GSFP/ESFP blir starkare än vad den är i dagsläget.71   

 

3.2 EU som liberal aktör med ett normativt fokus 

EU är en säkerhetsaktör som arbetar för att skapa och sprida mänsklig säkerhet. Mänskliga värden 

och fri- och rättigheter är centrala för unionen.72 EU har blivit en internationell aktör som har 

potential att skapa en mer stabil och harmonisk värld. Men då EU begränsas av interna strider 

mellan unionen och medlemsstaterna kan EU inte anses vara någon traditionell världsmakt, vilket 

skulle kräva politisk och konstitutionell enighet samt militära maktmedel för global påverkan.73 

Vissa av medlemsstaterna anser att de är stora nog att föra politik på egen hand, men de behöver 

unionen lika mycket som de mindre för att förverkliga sina politiska mål.74 En sammanfattning av 

de synsätt som presenterats ovan skulle kunna vara att EU är ett post-modernt system som är ett ting 

någonstans mellan en stat och en federation. Unionens säkerhet skapas genom gemensamma normer 

för beteende gentemot varandra och av att alla är delaktiga i varandras interna angelägenheter, till 

skillnad från stater där säkerhet skapas genom militära medel.75 

 Ett sätt att se på den gemensamma politiken är att GSFP/ESFP drivs och motiveras av 

medlemsstaternas befolkningars förväntan och krav på att deras regeringar främjar normativa 

värderingar och nationella intressen utomland,s samt att staten agerar effektivt och förebyggande i 

kriser och konflikter.76 Medlemsstaternas interna värderingar och intressen är anledningen till att 

GSFP/ESFP anses vara svårt att genomföra och till att det är svårt att skapa en gemensam linje inom 

den gemensamma politiken.77 Det fokus som lagts på krishantering kommer av att medlemsstaterna 

kan verka för, eller se ut att göra det, för viktiga värderingar och intressen och visa på 

                                                
70 Posen (2006), s.  167, 184 
71 Posen (2006), s.  185-186 
72 Manners, Ian (2006), “European Union ‘Normative Power’ and the Security Challenge”, European Security, 15:4, s. 

407-408  
73 Howorth, Jolyon (2010), “The EU as a Global Actor: Grand Strategy for a Global Grand Bargain?”, Journal of 

Common Market Studies, 48:3, s. 455, 457-458 
74 Howorth, Jolyon (2010), s. 464 
75 de Wijk, Rob (2004), s. 74 
76 Pohl, Benjamin (2012), “The logic underpinning EU crisis management operations”, European Security, 

DOI:10.1080/09662839.2012.726220, s. 1, 13-14 
77 Pohl (2012), s. 1 
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handlingskraft utan att behöva stå för de politiska konsekvenserna om de gjort en militär insats.78 

 Ytterligare anledning till att GSFP/ESFP utvecklats är att EU kände ett behov av trygga sin 

egna och sitt närområdes säkerhet när USA på 1990- och 2000-talet flyttade sitt politiska fokus från 

EU. Medlemsstaterna misslyckades med att enas kring en gemensam utrikespolitik när Jugoslavien 

föll på 1990-talet och var utan någon möjlighet att militärt förhindra de grymheter som skedde i 

dess närmiljö på.79 Motiven bakom GSFP/ESFP blev efter detta krishantering och att förändra EU:s 

militära kapacitet mot mer styrkeprojektion.80 Problemen som gör att dessa ambitioner inte går att 

uppfylla vid nuläget är att EU saknar rätt kunskap, militära medel och pengar för att förändra sin 

armé till en expeditionär sådan.81  Så länge EU är en fredlig zon har unionen ännu inte det rätta 

politiska klimaett för en sådan armé eller politik.82 Dock genomgår EU en förändring från de 

ursprungliga motiven bakom GSFP/ESFP (att ta sig an konflikter som liknar de i Kosovo, Rwanda 

och Bosnien på 1990-talet) till att nu, post-11 september, fokusera på terroristbekämpning och så 

kallad ”robust intervention” med konsekvenser för mänsklig frihet och rättvisa.83 Normativa 

värderingar åsidosätts när EU utvecklar den militära delen av GSFP/ESFP som enbart rör 

symptomen av konflikter och terrorism och inte de bakomliggande orsakerna till problemen och 

osäkerheten i världen.84 Denna förändring gör att EU ändrar åsikt om vad som krävs för att skapa en 

positiv utveckling vid konflikter m.m. - från samhällets utveckling till ökad säkerhet.85 EU har gått 

från en mångsidig syn på de bakomliggande orsakerna till problem och osäkerhet, bland annat 

instabila stater, organiserad brottslighet m.m. och har nu enbart transnationell terrorism.86  

 För att EU på ett normativt sätt ska kunna bekämpa terrorism måste detta ske på ett mångsidigt 

angreppssätt där orsaker till radikalisering, mobilisering och terroristhandlingar inkluderas i 

problemformuleringen.87 För att kunna hitta tillbaka till vägen mot hållbar fred och bekämpa de 

komplicerade orsakerna bakom terrorism och andra våldshandlingar ska EU verka för social 

solidaritet, en god politisk styrning, att lagar följs, jämställdhet, fri- och mänskliga rättigheter, 

demokrati och hållbar utveckling.88 

                                                
78 Pohl (2012), s. 13 
79 de Wijk (2004), s. 72 
80 Ibid.  
81 de Wijk (2004), s. 73, 75 
82 de Wijk (2004), s.74 
83 Manners (2006), s. 408 
84 Manners (2006), 408-409 
85 Manners (2006), 412 
86 Ibid.  
87 Manners (2006), s. 413  
88 Manners (2006), s. 415 
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[...]Addressing the complex causes of violence and terrorism provides the 

means of progressing both security and democracy by applying EU 

normative principles. This can be done without giving terrorists the victory of 

our own democratic demise, which the total war on terror facilitates.89 

 

Att sprida normativa värderingar är något EU kommer fortsätta med, men unionen bör avstå från att 

sälja sin EU-modell till andra aktörer. Snarare poängteras vikten av att EU-länderna utvecklar 

gemensamma strategiska mål som bland annat stabilitet, solidaritet och självbestämmande i ett 

globalt klimat att arbeta mot, nu när USA inte garanterat kommer erbjuda skydd.90 En EU-strategi 

och kapaciteter måste, trots att de kommer att figurera ihop med USA:s, vara självständiga och 

fungera inom EU.91 En annan motivation för medlemsstaterna att skapa en tydligare 

handlingsstrategi är att de vill fortsätta att se ut att planera och verka för att föra EU framåt. Utan 

någon tydligare strategi kommer de emellertid att fortsätta som förut och kämpa på för att göra 

något av GSFP/ESFP.92  

  Ett annat sätt att skapa säkerhet är att utveckla militära samarbeten inom EU. På grund av 

medlemsstaternas minskande försvarsbudgetar bör staterna specialisera sig på olika 

försvarsområden och ha en gemensam styrning och gemensamma resurser. Detta kommer att öka 

viljan att samarbeta på detta område ytterligare, men det kommer även att få konsekvenser för 

NATO om EU skulle skapa en egen säkerhetsstruktur.93 Ett starkare EU skulle utgöra en mer 

attraktiv samarbetspartner till USA i den fortsatta kampen mot terrorism.94 Till skillnad från USA 

anser EU att militära medel inte är de enda användbara vid hanteringen av nya konflikter utan 

förespråkar konflikthantering genom multinationella organisationer, vilket gör att EU och USA kan 

utveckla kompletterande förmågor.95 

 

3.3 EU som intern/extern krishanterare 

                                                
89 Manners (2006), s. 417 
90 Howorth (2010), s. 466, 469 
91 Howorth (2010), s. 466; de Wijk (2004), s. 77 
92 Pohl (2012), s. 16 
93 de Wijk (2004), s. 76, 80-81 
94 de Wijk (2004), s. 76 
95 de Wijk (2004), s. 82 
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EU är en krishanterare med en heltäckande syn på krishantering, där olika medel och metoder krävs 

för att möta dagens mångsidiga hot Denna syn kommer av dess fokus på mänsklig säkerhet i sin 

heltäckande strategi.96 EU förespråkar multilaterism och ett extensivt, inkluderande förhållningssätt 

och ses som en attraktiv global krishanterare då den har möjlighet att kombinera civila och militära 

kapaciteter och resurser i sin krishantering.97 EU:s metoder kommer från att unionen tar fungerande 

koncept och strukturer som den sedan försöker göra till sina egna.98 

 Det politiska klimatet efter kalla kriget ledde till att EU inte kände ett behov av att utveckla mer 

försvarsinriktade kapaciteter eftersom NATO och USA redan bidrog med detta.99 Motivet bakom 

GSFP/ESFP var då istället att anamma organisationer som FN och OSCE och deras arbete med 

återuppbyggandet av stater under 1990-talet.100 EU lånade koncept från internationella 

organisationer och militären för att på detta sätt kompensera för bristande erfarenhet inom civil 

krishantering. Dock har utförda krishanteringsinsatser, och interna stridigheter inom EU, enbart lett 

till ett ökat avstånd mellan den praktiska utvecklingen och den politiska, som sker långsammare, 

vilket fått negativa konsekvenser för praktiken.101 De interna stridigheterna har även försvårat 

arbete med att skapa en gemensam handlingsstrategi för krishanteringen, och gemensamma 

procedurer och strukturer för rapporter, utvärderingar, övningar och implementering av lärdomar är 

en bristvara inom unionen.102  

 Idag innebär krishanteringen, som är en viktig del av GSFP/ESFP, att EU ska arbeta med att se 

tidiga varningstecken och förhindra kommande konflikter, mer än att enbart hantera kriser när de 

uppstår.103 Ur detta kommer att ett av motiven bakom GSFP/ESFP idag är att fortsätta att utveckla 

och integrera civil och militär krishantering, där ett av målen är att skapa gemensamma resurser.104 

Andra motiv är att kunna ta sig an några av Peterbergsuppdragen, som till exempel fredsskapande, 

fredsbevarande och konfliktförebyggande insatser, och att utöka sin förmåga och räckvidd för att 

                                                
96 Giegerich, Bastian (2008), “Chapter One: EU Crisis Management: Ambitions and Achievements”, The Adelphi 

Papers, 48:397, s. 18; Bossong, Raphael  (2012), “EU civilian crisis management and organizational learning”, 
European Security, DOI:10.1080/09662839.2012.704364, s. 1; Hynek, Nik (2011), “EU crisis management after the 
Lisbon Treaty: civil–military coordination and the future of the EU OHQ”, European Security, 20:1, s. 82 

97 Giegerich (2008), s. 18; Hynek (2011), s. 82; Simón, Luis (2012), “CSDP, Strategy and Crisis Management: Out of 
Area or Out of Business?”, The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, 47:3, s. 103 -104 

98 Council of the European Union (2000) i Bossong (2012), s. 7 
99 Simón (2012), s. 109 
100 Council of the European Union (2000) i Bossong (2012), s. 7 
101 Bossong (2012), s. 6-7 
102 Hynek (2011), s. 87, 91 
103 Hynek (2011), s. 86 
104 Hynek (2011), s. 87, 90, 92; Giegerich (2008), s. 22, 25 
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kunna ha mer globala insatser.105 Allt detta sker i en tid när USA  mer och mer tvekar för att ingripa 

i konflikter. Om EU bör fortsätta med sin krishantering ifrågasätts dock. Men utan USA som 

säkerhetsaktör, är det nästan bara EU som kan ta sig an säkerheten på den europeiska kontinenten. 

EU bör alltså satsa på att skapa säkerhet då europeiska militära kapaciteter blir viktigare ju mer 

USA drar sig undan.106  Genom GSFP/ESFP-insatser skapar EU politisk legitimitet och 

erfarenheter men har ännu inte lyckats få med sina medlemsstater att till fullo ställa sig bakom 

insatserna. Detta leder bland annat till att EU nu har större krav på sig att agera än tidigare vilket 

kan tvinga unionen att ta större risker än den velat förut.107  Ett annat orosmoment är att insatserna 

inte stött på några större problem eller motstånd vilket kan skapa illusionen att EU:s insatser bidrar 

till säkerhet. Insatsstyrkan är då inte beredd när en stor konfrontation inträffar.108  

 Då EU med sina insatser inte kan sägas möta och uppfylla sina mål som global aktör idag 

kommer unionen inte att göra det inom den närmsta framtiden. Den utveckling som skett hittills, 

trots bristande vilja hos medlemsstaterna att engagera sig mer och trots splittrade ambitioner, visar 

på att EU kommer att fortsätta i ett långsamt tempo. För många begränsningar av dagens resurser 

och ageranden begränsar den framtida utvecklingen, som till exempel att det krävs en stark politisk 

vilja att reformera, utvärdera och utveckla civil krishantering och ta itu med glappet mellan praktik 

och politik, något som idag saknas.109 Om EU ska bli sin egen säkerhetsaktör, genom att skapa 

stabilitet för unionen och dess grannar och förhindra kriser, behövs en permanent militär struktur 

skapas och en politisk vilja att använda de resurser som skapas för detta ändamål.110  

 För att EU ska förbättra sina möjligheter till krishantering behövs en permanent struktur för 

planering och genomförande, mer tid och resurser behövs för att utveckla styrningen av 

krishanteringen och personal som skickas iväg på insatserna. EU:s resurser och kapaciteter behöver 

samordnas för att bli effektivare och medlemsstaterna behöver ställa sig mer bakom den civila och 

militära krishanteringen, främst Storbritannien, Frankrike och Tyskland.111  

 

3.4 EU som integrationsdrivande aktör  

GSFP/ESFP är en viktig del i EU:s arbete med att skapa sig en politisk identitet med en 

                                                
105 Giegerich (2008), s. 19-21, 24  
106 Simón (2012), s. 113 
107 Giegerich (2008), s. 33 
108 Giegerich (2008), s. 33 
109 Giegerich (2008), s. 33-34; Bossong (2012), s. 13-14 
110 Simón (2012), s. 113 
111 Hynek (2011), s. 98-99 
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säkerhetspolitik som är skild från USA:s. En egen säkerhets- och försvarspolitik skulle innebära 

stora framsteg för att styrka EU utrikespolitiskt och är livsviktig för att unionen ska vara en 

framgång.112 Genom att utveckla GSFP/ESFP visar medlemsstaterna att de tror på samarbetet inom 

EU vilket kommer att få aktörer utanför unionen att också göra det.113 Det är även ett försök till att 

utveckla en europeisk strategisk kultur som är ett komplement till de nationella strategiska 

kulturerna.114 Dock är denna kultur inte fullt utvecklad och kan inte vara till hjälp vid beslut om att 

använda militära kapaciteter.115 

 Ett motiv bakom GSFP/ESFP är att skapa en säkerhets- och försvarspolitik som är specifik för 

EU och som därmed är skild från USA:s som länge influerat EU:s ageranden, för att ge EU en röst i 

internationella sammanhang.116 EU genomgår en process av supernationalisering som innebär att 

supranationella aktörer, såsom Kommissionen och Europaparlamentet, inkluderas i politiken och 

beslut, att politiken sammankopplas med andra politiska områden inom EU och att det sker en 

socialisering av nationalstater, där krav ställs på att de ska uppnå samma grundnivåer.117    

  GSFP/ESFP är även ett försök till nationsskapande som innebär försök att skapa en gemensam 

identitet, en samhörighetskänsla och legitimitet till unionen. Genom att vilja särskilja sig från 

politiken som förs i USA vill EU öka unionens anseende bland dess folk och medlemsstater.118 Av 

dessa anledningar kan man därför inte enbart säga att GSFP/ESFP är till för försvarssamarbete.119 

EU vill hantera säkerhetsproblem nu för att i framtiden förhindra situationer där unionen kan 

komma att behöva möte ett mycket radikalt hot, medan USA enbart ser flera hot utvecklas.120 Detta 

kan härröras tillbaka till att Europa levt i någorlunda fredliga tider och att det därmed inte ligger i 

EU:s natur att använda en hård militär linje. Unionen använder istället den mjukare civila linjen, 

med ett inkluderande förhållningssätt där dialog och samarbeten är sättet att förhindra konflikter. 

Dock kan detta val också bero på att medlemsstaterna fortfarande inte kan enas om frågor.121  

                                                
112 Anderson, Stephanie och Seitz, Thomas R. (2006), European Security and Defense Policy Demystified : Nation-

Building and Identity in the European Union, Armed Forces & Society (2006), 33:24, s. 25; Ojanen (2006), s. 57 
113 Ojanen (2006), s. 62 
114 Chappell, Laura och Petrov, Peter (2012), “The European Defence Agency and Permanent Structured Cooperation: 

Are We Heading Towards Another Missed Opportunity?”, Defence Studies, 12:1, s. 47; Norheim-Martinsen, Per M. 
(2011), “EU Strategic Culture: When the Means Becomes the End”, Contemporary Security Studies, 32:3, s. 517, 
528 

115 Chappell och Petrov (2012), s. 47 
116 Anderson och Seitz (2006), s. 25, 29 
117 Ojanen (2006), s. 64-65 
118 Anderson och Seitz (2006), s. 30 
119 Anderson och Seitz (2006), s. 29 
120 Norheim-Martinsen (2011), s. 524 
121 Norheim-Martinsen (2011), s. 524-526 
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 Att utveckla en permanent struktur för försvarssamarbete och att ha samlade resurser är något 

som lyfts fram som eftertraktade möjligheter för medlemsstaterna att förbättra och utveckla sina 

kapaciteter gemensamt.122 

 Arbetet med GSFP/ESFP kommer att fortsätta men behöver för den delen inte betyda att EU 

ämnar försöka ersätta USA och NATO:s militära makt och roll i världen. GSFP/ESFP är som sagt 

ett projekt för att fortsätta ena Europa.123 EU:s utveckling inom detta område är lika beroende av 

NATO som NATO:s är av EU, då de två säkerhetsaktörerna är påverkade av och bundna till 

varandra.124 Dock innehåller EU:s säkerhetsprojekt en rad problem som måste lösas innan 

utvecklingen kan gå mot fortsatt integration. Medlemsstaterna står ännu inte helt bakom den 

politiska utvecklingen mot integration och vill bland annat inte använda utvecklade kapaciteter 

såsom de gemensamma militära trupperna, ”Battle Groups”, som skapats för snabbare militära 

insatser. De väljer hellre vid nuläget att fortsätta att investera i nationella projekt och resurser.125 

Den europeiska strategiska kulturen är inte tillräckligt utvecklad för att göra det möjligt för EU att 

börja arbeta med vad den skulle kunna ha för roll internationellt, utan måste arbeta utifrån vilka 

resurser den har till sitt förfogande när unionen planerar insatser och sin politik.126  

 Ytterligare svårigheter för EU i framtiden är att beslut om att agera i en situation skapar 

förväntningar på att göra likadant i nästa situation. En annan svårighet kommer att vara att motivera 

användandet av militära resurser och kapaciteter när unionen helst förespråkar användandet av sin 

civila krishanteringsförmåga, men som inte används till förmån för de militära.127  

 

3.5 EU som demokratiprojekt 

EU är en internationell aktör, med ett inkluderande säkerhetskoncept som innebär både civila och 

militära resurser och arbetar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten i världen, 

men inom GSFP/ESFP brister den egna demokratin.128 GSFP/ESFP har utvecklats till ett nytt 

                                                
122 Chappell och Petrov (2012), s. 49-50, 57 
123 Anderson och Seitz (2006), s. 37-38; Norheim-Martinsen (2011), s. 528 
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127 Norheim-Martinsen (2011), s. 529 
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Officials Working at the Interface between ESDP and Community External Action”, European Security, 15:4, s. 424, 
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of parliamentary participation in the Common Security and Defence Policy”, Journal of European Public Policy, 
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policyområde och följer inte de vanliga procedurerna där maktdelning sker. Rättssystemet styr den 

europeiska gemenskapen och gränserna mellan institutioner och juridiska gränser blir alltmer 

suddiga när olika hot knyts ihop i samma strategi.129 Beslutsrätten och det som följer med detta 

ligger hos medlemsstaterna som inom säkerhets- och försvarsområdet är olika mycket demokratiskt 

styrda.130 EU:s olika verktyg för civila åtgärder, bland annat humanitärt stöd, skydd av civila och 

avväpning och demobilisering av stridande, kräver att det finns en balansgång mellan olika 

användningsområden som skulle kunna ändra deras natur och deras demokratiska legitimitet.131 En 

annan faktor som gör att verktygens användningsområden behöver legitimeras mer än förut är att 

experter har en större roll inom säkerhetsområdet än tidigare och att det i vissa fall är svårt att veta 

om det är politiker eller experter som ligger bakom besluten.132  

 Motivet bakom GSFP/ESFP är att sprida demokrati och mänsklig säkerhet.133 Detta åstadkoms 

genom EU:s inkluderande strategi för att skapa säkerhet som innebär en blandning av militära, 

juridiska, polisiära, regionala, lokala och ekonomiska resurser och kunskaper.134 Detta tillsammans 

med säkerhetssamarbeten mellan medlemsstater gör att EU:s säkerhetspolitik måste kontrolleras 

och styras demokratiskt då värderingar och normer, lagar och beslut om vad som är en acceptabel 

risk överförs och påverkar fler aktörer än enbart en nation eller EU, genom EU:s export av 

demokrati till andra länder.135 Unionen kan inte vara en aktör som slår ett slag för demokrati och 

själv ha brister på området.136  

 Den utveckling som måste ske inom GSFP/ESFP är att utveckla institutionerna som ska arbeta 

med säkerhets- och försvarspolitiken och deras instrument, för att öka deras effektivitet, samtidigt 

som EU måste bli mer transparent och kommunicera mer för att öka dess legitimitet och 

medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande.137 För att detta ansvarsutkrävande ska vara möjligt 

krävs formella procedurer för lagstiftande och implementering.138 Dessa procedurer skulle kunna 

vara att låta de nationella parlamenten behålla den beslutande rätten om användningen av militära 

resurser och när detta ska ske, medan Europaparlamentet får rollen som granskande organ och 

                                                
129 Lundin och Revelas (2006), s. 426; Eriksen (2011), s. 1170, 1182 
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granskar de nationella besluten. Detta skulle göra att besluten tas av dem som är direkt valda och 

som därmed även lättare kan stå till svars och medlemsstaterna får hjälp med att granska 

besluten.139  

 Experternas inflytande bör begränsas till enbart implementering av politiken, så kallat low 

politics, eftersom säkerhets- och försvarspolitiken är ett politiskt område som hör till en högre, mer 

värdeladdad politik, som berör alla i unionen och som därför inte kan överlåtas till experterna.140 

GSFP/ESFP är ett område av politiken som behöver strukturerade institutioner, tydliga procedurer 

och genomskinlighet för att det ytterst beslutas om medborgarnas och unionens territoriella säkerhet 

samt unionens framtida identitet.141  

 

4. Resultat, slutsatser och diskussion  

I resultatet av denna analys framträder fem tydliga tankeskolor. Tillsammans ger de en nyanserad 

bild av vad EU är, vad som är motiven bakom säkerhets- och försvarspolitiken och vad framtiden 

kan komma att innehålla enligt debattörerna i den vetenskapliga debatten. De fem skolorna är den 

statscentrerade, den med ett liberalt, normativt fokus, den krishanterande, den integrationsinriktade 

och den demokratiutvecklande.  

 

Tabell 1. Översikt över resultatet 

Dimensioner
/tankeskolor 

Realister/ 
statscentrerade 

Liberalt 
normativa 

Intern/extern 
krishantering 

Integrations-
drivande 

demokratiprojekt 

Syn på EU Medlemsstaterna 
som är de enda, 
drivande, aktörerna 
inom EU. Nationella 
intressen dominerar 
och unionen, med 
medlemsstater, 
beskrivs som en 
balanserad 
multipolaritet. 

EU en aktör som 
skapar och vill öka 
säkerhet i världen. 
Det är både 
medlemsstaterna 
och unionen som 
helhet som är de 
som skapar och 
driver politiken. 
Medlemsstaterna 
styrs inom unionen 
av gemensamma 

EU är en aktör vars 
fokus numera 
ligger på 
krishantering, där 
alla sorters kriser, 
medel och 
lösningar ingår.  
Unionen har 
potentialen att bli 
en global 
krishanterare då 
den kan kombinera 

EU är på väg att 
öka integrationen i 
och med skapandet 
av GSFP/ESFP, en 
gemensam identitet 
och 
säkerhetskultur. 
Denna kultur 
existerar vid sidan 
av från de 
nationella och är ett 

EU är en 
säkerhetsaktör med 
både civila och 
militära kapaciteter, 
vilka arbetar för 
demokrati och 
mänskliga 
rättigheter. Dock 
brister demokratin 
inom säkerhets- och 
försvarspolitiken. 
Bland annat har 
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normer och 
samarbetar kring 
det gemensamma 
intresset. Detta gör 
unionen till något 
mellan en stat och 
en federation.  
 

civila och militära 
resurser. 
EU arbetar utifrån 
etablerade 
koncept. 

komplement. experter fått ett 
större inflytande på 
politikernas 
bekostnad.   

Motiven 
bakom 
GSFP/ESFP 

Skapa säkerhet i 
sin närmiljö, att 
balansera USA: 
säkerhetspolitik 
samt att stärka de 
egna statsliga 
intressena.   

Skydda den egna 
befolkningen och 
människor i nöd 
utanför unionen. Av 
denna anledning 
utvecklas både 
krishantering och 
militära kapaciteter 
för att kunna 
skydda människor 
från kriser, 
konflikter och 
terrorism. 

Utveckla sin 
krishanterings-
kapacitet och att ta 
sig an globala 
fredsprojekt. 

Skapa en politik 
som är skild från 
USA:s och att 
skapa något som 
blir gemensamt för 
medlemsstaterna 
och därigenom 
fördjupa 
integreringen inom 
EU.  

Sprida demokrati 
och säkerhet men 
för att detta ska ske 
krävs demokrati 
inom unionen då 
värderingar, normer, 
lagar och risker 
påverkar människor 
både inom och 
utanför unionen. 

Framtida 
utvecklings-
möjligheter 

Den framtida 
utvecklingen beror 
på i vilken 
utsträckning 
nyckelstater som 
Storbritannien tar 

en större roll i 
säkerhetsarbetet 
och på hur 
relationen till USA 
och Nato ser ut. 
Relationen till USA 

avgör främst åt 
vilket håll EU bör 
gå. 

EU kommer 
fortsätta sprida 
normativa 
värderingar och 
uppmuntra 
demokratisk 

utveckling. 
Framtiden ligger i 
samarbeten, en 
egen EU-strategi 
och politik som inte 
är inspirerad av 

andra utan är 
byggd på EU:s 
normer, 
erfarenheter och 
identitet. 
EU och USA 
utvecklar 

Framtidens arbete 
handlar om att 
förbättra och 
utveckla EU:s 
krishantering och 
den egna rollen i 

världen som 
säkerhetsaktör.  
Det finns många 
hinder, bland annat 
bristande vilja hos 
medlemsstaterna 

och gapet mellan 
politik och praktik. 
Dessutom behövs 
mer struktur vid 
arbete med 
säkerhetspolitiska 

En fortsatt 
utveckling av 
kapaciteter och 
politiken kommer 
att stärka en 
gemensam 

identitet, kultur och 
politik. 
Medlemsstaterna 
måste börja 
använda de 
gemensamma 

resurserna inom 
EU och inte enbart 
utveckla egna. 
Dock behöver inte 
utvecklingen 
betyda att EU 
ämnar ta USA:s 

I framtiden krävs en 
utveckling av EU:s 
institutioner som 
ska arbeta med 
säkerhetspolitiken, 
en ökning av 

unionens 
transparens och 
kommunikation 
samt att minska 
experternas 
inflytande för att 

skapa legitimitet och 
möjligheter för 
ansvarsutkrävande. 
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kompletterande 
kapaciteter. 

frågor. eller NATO:s roll i 
världspolitiken.  

Dimensioner
/tankeskolor 

Realister/ 
statscentrerade 

Liberalt 
normativa 

Intern/extern 
krishantering 

integrations-
drivande 

demokratiprojekt 

 

De tankeskolor som kan sägas ligga vid skalans ytterligheter är de statscentrerade och de 

integrationsdrivande då de är mest olika varandra. Mellan dessa finns de liberalt normativa, den 

med fokus på krishanteringen och den demokratiutvecklande. Den skola vars existens kanske mest 

förvånar, och som kanske inte går att inordna på någon skala, är den demokratikrävande skolan då 

denna i grunden är väldigt olik de andra skolorna. Men med anledning av skolans poäng, att ett 

politiskt område inom EU som växer snabbt och påverkar fler än enbart ett folk eller några få stater 

måste även ha en stark demokratisk process, valdes den inte bort vid materialurvalet och 

avgränsningen. 

 

4.1 Slutsatser och diskussion  

Denna studie har haft för avsikt att redogöra för hur man i den vetenskapliga debatten ser på en 

europeisk säkerhets- och försvarspolitik/en gemensam säkerhets- och försvarspolitik för EU under 

2000-talet. Detta ska förhoppningsvis möjliggöra för en icke insatt läsare att kunna bilda sig en egen 

uppfattning i frågan. Frågeställningen var följande: 

 

• Hur ser åsiktslägren ut i den vetenskapliga debatten från 2000 till 2012 om att EU har 

en europeisk säkerhets- och försvarspolitik/en gemensam säkerhets- och försvarspolitik? 

Kartläggningen av den vetenskapliga debatten har resulterats i fem olika åsiktsläger, så kallade 

tankeskolor. Bortsett från de statscentrerade realisterna, har de flesta tankeskolor  en likartad syn på 

EU: att unionen är en säkerhetsaktör och att motiven bakom säkerhets- och försvarspolitiken är att 

skapa säkerhet och bidra med krishantering. Å ena sidan kan det verka som om det inte finns så 

stora skillnader i åsikter då fyra av fem tankeskolor r identifierar krishantering och säkerhet som 

motiv för GSFP/ESFP, och nämner den gemensamma hotbilden samt ser EU som en 

säkerhetsskapande aktör. Å andra sidan resonerar alla dessa fyra på olika sätt kring dessa 

gemensamma nämnare och kommer fram till olika slutsatser. Vissa ser krishantering som EU:s 

huvuduppgift medan andra menar att huvuduppgiften handlar om att trygga mänsklig säkerhet, 
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vilket kan innebära både civila och militära medel.  

  Det är vid frågan om framtiden och utvecklingen av det politiska området som sidorna uppvisar 

tydliga åsiktsskillnader. Den statscentrerade skolan menar att EU fortsätter att balansera USA:s 

säkerhetspolitik och endast utvecklas så mycket som medlemsstaternas suveränitet tillåter. Den 

normativt liberala, den integrationsinriktade och den krishanterande pekar på olika sätt på en 

utveckling framåt mot ökad integrering, ökade gemensamma resurser och strukturer för politiken 

samt en egen EU-strategi. Den demokratiutvecklande skolan vill se ett öppnare EU där politiken 

och ansvarsutkrävande lättare går att följa. Dock kan det nämnas att alla skolor är eniga om, bortsett 

från den demokratikrävande som inte diskuterar detta, vikten av att medlemsstaterna engagerar sig 

mer och använder sig av den gemensamma politiken för att den ska kunna utvecklas.  

   Varför är tankeskolorna så splittrat just om framtiden? Som det kort nämndes i inledningen var 

den tidigare debatten inriktad på hur integrationen skulle gå till, vilka områden som skulle 

integreras samt integrationens konsekvenser. Detta har att göra med att själva unionen höll på att 

utvecklas och att vissa dörrar fortfarande var stängda, bland dessa den med säkerhet och försvar. 

Kalla kriget och maktkampen mellan USA och Sovjetunionen gjorde att det inte heller fanns något 

utrymme för EU att växa just då. Därmed fanns endast ett minimalt utrymme att föra en diskussion 

om mer säkerhetsrelaterade områden och om en möjlig gemensam säkerhetspolitik för EU. Men 

denna diskussion finns idag. De åsiktsskiljaktigheter mellan tankeskolorna som denna studie 

belyser inom den aktuella vetenskapliga debatten, handlar om EU:s handlingsmöjligheter och roll. 

Den speglar även den interna splittringen inom EU om vilken väg GSFP/ESFP ska gå och vilken 

roll EU ska ha inom unionen och internationellt. Vissa stater  inom EU driver utvecklingen av 

militära kapaciteter (som ofta inte används), andra vill ha krishantering men lyckas inte definiera 

hur och när medlemsstater ska bistå varandra annat än vid en kris, vilket går att utläsa i 

Lissabonfördraget. Denna spretighet kan ses som ett resultat av suveränitetens påverkan på 

politiken. Medlemsstaternas suveränitet försvårar samarbetet inom EU och policyskapandet då 

ingen vill ge ifrån sig makt men alla vill genomföra sina idéer. St Malo-deklarationen från år 1998 

fastställde att EU ”must have the capacity for autonomous action, backed up by credible military 

forces, the means to decide to use them, and a readiness to do so, in order to respond to international 

crises”.142 Idag har medlemsstaterna kapaciteterna och medlen att använda dem men det saknas 

fortfarande den politiska enigheten. Trots detta verkar det finnas en vilja att skapa något eget för EU 

                                                
142 EU Institute for Security Studies (2009), European Security and Defence Policy: the first ten years (1999-2009), s. 
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genom den egna säkerhetsstrategin, men detta bygger på att den ratifiseras av samtliga EU-

medlemmar.  

  För att återkoppla till frågan som ställdes i inledningen, om vad den undersökta debatten säger 

om suveränitet och integration inom GSFP/ESFP. Som det går att se, genom tankeskolorna i denna 

studie, finns det fortfarande vissa debattörer i den vetenskapliga debatten som vill bevara 

suveräniteten men ett växande antal som förespråkar ökad integration med gemensam politik. Några 

av tankeskolorna berör problematiken med suveränitet respektive integration och belyser 

svårigheterna med att försöka föra en gemensam politik när medlemsstaterna lätt kan sätta käppar i 

hjulet i och med sin suveränitet. Den enda lösnigen som presenteras är att försöka få dessa 

medlemsstater att stötta den gemensamma linjen. Att helt övergå till ett integrerat system är inte 

något som direkt föreslås, förutom av just den integrationsdrivande skolan. Övriga tankeskolor 

diskuterar den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och undviker att direkt problematisera 

suveränitetens relation till EU:s integration genom den gemensamma politiken. En förklaring till 

detta kan vara att det vi upplever nu är en övergångsperiod för EU då den gemensamma politiken 

fortfarande håller på att utvecklas. Om utvecklingen fortsätter, så kan det vara troligt att  

suveräniteten avta mer och mer till förmån för fördjupad integration inom säkerhets- och 

försvarspolitiken vilket möjliggör för EU att bli en starkare och mer enad aktör. Av den anledningen 

är det politikens utveckling som står i fokus i debatten. Integrationen kommer som en naturlig följd 

av den politiska utvecklingen. 

 Det var lättare att för EU och de vetenskapliga debattörerna att ta ställning till 

säkerhetspolitiken   under kalla kriget. Dagens politiska läge, med USA:s minskade intresse i 

Europa, gör att EU måste bestämma sig för vilken roll unionen vill ha mer definitivt, för att sedan 

fokusera arbetet i den riktningen och inte gardera sig och vilja göra allt. Frågan är om detta är 

möjligt för dagens EU som har svårt att enas om det mesta? Kanske är det som Antoine Rayroux 

skriver, i en recenserande artikel i Global Society från år 2010: att GSFP/ESFP är så nytt och går 

emot flera traditionellt stora teorier, något som innebär att det är svårt att teoretisera om framtiden 

för en gemensam säkerhets- och försvarspolitik.143 

 Utifrån ovanstående resonemang är ett förslag för att utveckla denna studie att också inkludera 

de små skolorna för att bredda kartläggningen ytterligare. Ett annat förslag på vidare forskning 

inom ämnet är att  undersöka om det faktiskt finns ett behov av att kunna diskutera EU:s politik på 

                                                
143 Rayroux, Antoine (2010), “The State of European Integration Seen from an External Relations Perspective”, Global 

Society, 24: 4, s. 556 
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grund av att politiken inte är glasklar. Det kan komma att finns ett behov i framtiden hos  EU-

medborgare att kunna sätta sig in i den politik som utvecklas snabbt och påverkar fler och fler. Ett 

tredje förslag är att följa utvecklingen inom EU och se vilka framtida utvecklingsmöjligheter som 

realiseras och vad detta betyder för unionens rörelse framåt. Ytterligare ett forskningsområdet som 

vore intressant att undersöka är konsekvenserna av ett politiskt system där både suveränitet och 

integration är en del av politiken. Men Rayroux menar även att   EU kan förväntas fortsätta att 

utvecklas ett bra tag framöver med resultatet att EU idag ännu inte kan ses som  soliderat 

forskningsobjekt. .144 

 Slutligen, vad har denna studies inom- och utomvetenskapliga relevans varit? Den 

inomvetenskapliga relevansen har varit att studien har gjort en unik kartläggning av vilka 

åsiktsläger som finns i den vetenskapliga debatten om GSFP/ESFP. Denna klartläggning kan ligga 

till grund för ytterligare studier. Den utomvetenskapliga relevansen har varit att visa på vilka 

åsiktsläger som finns så att läsaren kan snabbt förstå vad vilka sidor som finns i den vetenskapliga 

debatten om GSFP/ESFP. Det blir mer och mer nödvändigt för allmänheten att hålla sig informerad 

om vad politiken handlar om då det nu, som en av tankeskolorna tar upp, är tjänstemän som mer än 

förut är de som är med och skapar politiken. 
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