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Sammanfattning 

 
GUSP är till skillnad från EU:s övriga arbete med regleringar, omfördelning och ekonomisk 

stabilisering ett försök att så långt som möjligt, sammanlänka de suveräna medlemsstaternas 

utrikespolitik. Målet är att ge EU en politisk tyngd som kan matcha den ekonomiska storleken 

och befolkningsmängden som kryper allt närmare halvmiljardsgränsen. 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera i vilken utsträckning olika teorier inom 

internationella relationer den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU 

lämpligast förklaras utifrån. Frågan som uppsatsen söker svar på är; i vilken utsträckning 

överensstämmer de teorier vi presenterat med hur GUSP är tänkt att fungera? 

 

Vi använde realism, neorealism och neoliberalism för att göra detta. Ur fördragen som skapat 

GUSP har vi identifierat det viktiga ur säkerhets- och utrikespolitisk synvinkel vilket sedan 

undersökts mot bakgrund av teorierna. Ingen av teorierna kan förklara GUSP fullt ut men 

delar av teorierna passar in på alla undersökta fördrag. Av de undersökta teorierna kan 

neoliberalism sägas vara den som mest liknar GUSP i vår undersökning. Neoliberalismen 

uppkom i samband med oljekrisen och handlar om interdependens, något som leder till 

nödvändiga samarbeten, mellan stater. 

 

Enligt realismen är den enda anledningen till att stater inleder samarbeten att ett yttre hot mot 

deras säkerhet och överlevnad existerar. Stater agerar alltså utifrån ett egenintresse men trots 

att medlemsstaternas utrikespolitiska preferenser inte uppfylldes till fullo inom samarbetet 

finns GUSP kvar. 

 

Att sammanlänka medlemsstater i ett ekonomiskt samarbete skulle resultera i ett ömsesidigt 

beroende som i sin tur skulle utesluta risken för krig. Med andra ord kan man säga att 

ekonomiskt välstånd är en förutsättning för fred. 
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1. Inledning 
 
Idealistiska tankar om att skapa ett enat Europa sträcker sig långt tillbaka i tiden men det var 

först i mitten av 1900-talet som dessa idéer kunde förverkligas. Efter andra världskriget 

förändrades de säkerhetspolitiska förutsättningarna i hela Europa. Forna fiender i västvärlden 

fanns nu helt plötsligt på samma sida förenade mot en yttre fiende i form av Sovjetunionen. I 

de nya förutsättningarna försökte man bygga upp en ny struktur som skulle omöjliggöra krig 

inbördes och samtidigt möta nya hot utåt. I början av 1950-talet introducerades Plévenplanen 

som föreslog skapandet av en överstatlig europeisk försvarsgemenskap. Förslaget kom aldrig 

att realiseras eftersom det framstod otänkbart att överlämna den nationella suveräniteten till 

en överstatlig myndighet inom det säkerhetspolitiska området. Under åren som följde 

framkom ett antal olika misslyckade förslag kring ett utrikespolitiskt samarbete mellan 

västeuropeiska stater. År 1970 gjordes konkreta framsteg genom att det Europeiska politiska 

samarbetet (EPS) inrättades. Europas politiska struktur förändrades med Berlinmurens fall 

och den kommunistiska regimens kollaps i Östeuropa i slutet av 1980-talet. Detta skapade ett 

behov av ett europeiskt säkerhetspolitiskt samarbete och den europeiska integrationen 

fortsatte.  

 

Genom Maastrichtfördraget övergick EPS till att bli den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (GUSP) som placerades under den andra (mellanstatliga) av de tre pelare 

som utgör den Europeiska Unionen (EU). Den mellanstatliga karaktären utmärkte sig genom 

att beslutsfattande krävde enhällighet mellan unionen medlemsstaterna. Amsterdamfördraget 

inledde ett visst ökat användande av regeln om kvalificerad majoritet i beslutsfattandet men 

några genomgripande förändringar av GUSP medförde fördraget inte.  

 

GUSP är till skillnad från EU:s övriga arbete med regleringar, omfördelning och ekonomisk 

stabilisering ett försök att, så långt som möjligt, sammanlänka de suveräna medlemsstaternas 

utrikes- och säkerhetspolitik. Målet är att ge EU en politisk tyngd som kan matcha den 

ekonomiska storleken och befolkningsmängden som kryper allt närmare halvmiljardsgränsen. 

Av allt att döma fanns det också en önskan från andra stater att få en Europeisk 

förhandlingspartner, ofta exemplifierat av den före detta utrikesministern i USA, Henry 

Kissinger, som ställde frågan vart han ska ringa om han vill tala med ”Europa”.  
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EU ses i första hand som en civilmakt med betydande icke-militära resurser. Den fortsatta 

europeiska integrationen, globaliseringens utmaningar samt den förändrade hotbilden kräver 

ytterligare utveckling av GUSP. Under de senaste åren har GUSP utvecklats till en militär 

komponent med uppgift att förbereda och genomföra unionens insatser i fredsbevarande och 

konfliktförebyggande syfte. 

 

Europeiska Unionen beskrivs ofta som ett politiskt system unikt i sitt slag ”sui generis”. Det 

är varken en stat eller en internationell organisation i traditionell bemärkelse utan snarare en 

blandning mellan dessa två. GUSP som en del av ett sådant politiskt system, måste även vara 

något unikt. Vi tycker därför att det är intressant att fördjupa oss i bakgrunden till GUSP och 

försöka se vilket teoretiskt perspektiv GUSP kan tänkas härstamma och förklaras utifrån.  

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera i vilken utsträckning olika teorier inom 

internationella relationer den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU 

lämpligast förklaras utifrån. Frågan som uppsatsen söker svar på är; i vilken utsträckning 

överensstämmer de teorier vi presenterat med hur GUSP är tänkt att fungera? 

 

Teorierna vi valt att basera uppsatsen på är realism, neorealism och neoliberalism1. Det 

gemensamma för dessa teorier är att de utgår från att det internationella systemet saknar en 

centralmakt och är därför anarkiskt. Inom den realistiska teoribildningen är den tysk-

amerikanske statsvetaren Hans J. Morgenthau den mest framstående teoretikern. Hans verk 

“Politics among nations” som utkom 1948 anses vara den klassiska realismens viktigaste 

skrift. Realismens fokus ligger på staternas maktambitioner, framförallt handlar den 

internationella politiken om maktkamp. Neorealismen säger istället att staternas säkerhet är 

det primära målet. För att få inblick i den neorealistiska teoribildningen använder vi i 

uppsatsen Barry Buzans ”People, states and fear” från 1991. Buzan är en brittisk professor 

och skrev boken som en vidareutveckling av den realistiska skolan. Neoliberalism uppkom 

som en kritik av realismens och neorealismens synsätt på enskilda stater som de viktigaste 

aktörerna i internationella politiken samt deras fokusering enbart på säkerhetspolitik. I 

uppsatsen används Robert Keohane och Joseph Nyes ”Power and Interdependence” för en 

                                                 
1 Även kallad neoliberal institutionalism och interdependensteori 
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beskrivning av neoliberalismens tankegångar. De hävdar att staternas betydelse minskar till 

förmån för internationella organisationer och transnationella företag. Neoliberalismen riktar 

sin fokusering på interdependens där staternas välfärdsmaximering ligger till grund för 

samarbete.  

 

Valet av realismen var naturligt då den teorin varit ett framträdande tänkesätt bland stater och 

förklarar deras interaktion sedan andra världskriget. Neorealismen är en något nyare teori och 

utveckling av realismen som tar hänsyn till fler faktorer vid studerande av säkerhetspolitik. 

Neoliberalismen används i vår studie för att ge oss en bild av begreppet interdependens och 

hur detta kan tänkas spela en roll inom GUSP. 

 

Varje fördrag och dokument om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som tillfört 

samarbetet något viktigt har lagts till grund för undersökningen. Vi analyserar det tillgängliga 

textmaterialet för att sedan fastställa utifrån vilken eller vilka teorier som GUSP främst kan 

härledas. 

 

1.2 Avgränsning 
 
Vi kommer endast att undersöka hur den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är 

tänkt att fungera, någon koppling till hur de kommit att fungera i verkligheten görs inte. Detta 

kommer vi att göra utifrån fördragen som skapat den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Endast säkerhetspolitik utifrån EU:s perspektiv kommer att behandlas, inte 

hela Europas. EU:s utveckling på andra områden än de som berör GUSP lämnas också 

därhän. NATO:s betydelse för europeisk säkerhetspolitik kommer att nämnas i analysdelen, 

men någon mer ingående behandling kommer inte att göras. 

 

1.3 Metod och material 
 
En viktig del av forskningsprocessen är att värdera och kritiskt granska det material som ska 

ligga till grund för en analys. Detta gör vi i en så kallad kvalitativ textanalys vilket innebär att 

genom noggrann läsning av texten ta fram det för uppsatsen relevanta innehållet (Esaiasson et 

al, 2002, s. 233). Denna metod är den mest användbara för uppsatsens empiriska och 

jämförande karaktär. Först presenteras huvuddragen i teorierna vi valt för jämförelsen och 
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sedan sammanfattas respektive teori kort. Grundidé, syn på aktörer inom internationell politik 

samt processer mellan aktörerna summeras. Resultaten ställs till slut mot en analys om hur 

GUSP är tänkt att fungera i praktiken. I syfte att öka förståelsen för hur GUSP är tänkt att 

fungera beskriver vi även hur samarbetet startade och hur nuvarande organisation ser ut. 

 

Delarna i uppsatsen som beskriver hur GUSP är tänkt att fungera i praktiken innehåller fakta 

från EU:s egna hemsidor men också från böckerna ”EU:s gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik (GUSP)” av Ludvig Kimby samt ”EU:s politiska system” av Jonas Tallberg. 

Dessa kompletteras av Wilhelm Agrells ”Det europeiska korthuset”. Användandet av EU:s 

egna hemsidor sker med vetskapen att de kan ge en förskönande bild av GUSP. 
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2 Teori 
 
Vi kommer i detta kapitel att behandla tre teoretiska perspektiv inom området internationella 

relationer; realism, neorealism och neoliberalism. Teoriernas viktigaste grunder redovisas för 

att sedan jämföras med hur GUSP fungerar i verkligheten. 

 

2.1 Realismen 
 
Hans J. Morgenthau förklarar i sitt klassiska verk ”Politics among nations: The Struggle for 

Power and Peace” en teori om politisk realism. I sina studier av internationella relationer 

använder sig Morgenthau av positivistiska metoder, dvs. att verkligheten kan mätas och 

förklaras. Han menar att världens ofullkomlighet är resultat av krafter som är medfödda i den 

mänskliga naturen. För att förbättra världen måste man arbeta med dessa krafter inte mot dem. 

Morgenthau anser därmed att internationella politiken styrs av obeständiga lagar som kommer 

från den mänskliga naturen. I en värld där intressekonflikter är vanligt förekommande kan det 

absolut goda samhället inte bli uppnått, i bästa fall inträffar det minst onda. Enligt den 

politiska realismen består samhället av balansering och kontroll av universella principer 

(Morgenthau, 1993, s. 4). 

 

Morgenthau sammanfattar sex principer som är grunden för den politiska realismen:  

 

1. Den politiska realismen anser att politiken liksom samhället styrs av objektiva lagar 

med rötter i den mänskliga naturen. För att kunna förändra samhället krävs det en 

förståelse av dessa lagar. Realismen menar att det går att formulera rationella teorier 

med utgångspunkt i objektiva lagar. Den tror också på möjligheten att det går att 

särskilja det helt objektiva och rationella från subjektiva bedömningar och 

önsketänkande. Den mänskliga naturen har inte förändrats sedan de klassiska filosoferna 

i Kina, Indien och Grekland skrev sina verk (ibid., s. 4). 

 

2. Intresset inom den internationella politiken definieras i termer av makt. Det är detta 

som skiljer politiken från ekonomiska, etiska och religiösa områden. Statsmän tänker 

och agerar i termer av makt. Genom att betrakta politiken som en kamp om makten 

hjälper det betraktaren att förstå varför stater agerar på ett speciellt sätt i olika 
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situationer. Vi kan inte dra slutsatser att en stats goda motiv garanterar moralisk godhet 

och politisk succé (Morgenthau, 1993, s. 5). 

 

3. Realismen antar att intresse är en objektiv kategori som gäller universellt men att den 

inte är fixerad utan kan förändras med tiden. Idén om intresse är opåverkad av tid och 

rum. Intressen bestämmer politisk handling men är även beroende av det politiska och 

kulturella sammanhanget i vilket de är formulerade. Detsamma gäller för 

maktkonceptet. Maktens innehåll och dess användning bestäms av den politiska och 

kulturella omgivningen (ibid., s. 10). 

 

4. Den politiska realismen hävdar att de universella moralprinciperna inte kan appliceras 

på staternas handlande i deras abstrakta formuleringar. En individ har rätt att offra sig 

själv i försvaret för moraliska principer som frihet. En stat däremot får inte låta sitt 

moraliska ogillande komma i vägen för en framgångsrik politisk handling. Eftersom 

statens främsta moraliska princip är nationell överlevnad är det acceptabelt att staternas 

handlingar ibland måste vara omoraliska (ibid., s. 12). 

 

5. Realismen accepterar inte att en stats moraliska strävanden skall gälla som moraliska 

lagar universellt. Om vi betraktar alla stater, inklusive våran egen, som politisk enhet 

som strävar efter makt kan vi bedöma andra staters agerande på samma sätt som vi 

bedömer våran egen stats. Detta är rättvist eftersom att vi då kan anta policys som 

respekterar andra staters intressen samtidigt som vi framhäver och skyddar våra egna. 

  

6. Den politiske realisten behåller autonomi över den politiska sfären eftersom utan den 

kan man inte skilja mellan politisk och ickepolitisk fakta. Realisten tänker i termer av 

makt, som ekonomen tänker i termer av rikedom, som advokaten tänker i termer av 

anpassning efter lagar och moralisten i termer av anpassning efter moraliska principer 

(ibid., s. 13). 

 

Morgenthau menar att människan är till sin natur en egoistisk varelse och viljan till makt är en 

naturlig mänsklig egenskap. Människor använder makt för att främja sina intressen vilket 

återges i relationer mellan stater. I det rådande anarkiska systemet tävlar stater om inflytande, 

säkerhet, marknader, osv. Detta tävlande är ett nollsummespel, med andra ord vad den ena 

sidan vinner förlorar den andra. Politik är en kamp om makt och yttersta syftet med 
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internationell politik är makten: ”International politics, like all politics, is a struggle for 

power. Whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate 

aim.” (Morgenthau, 1993, s. 29). Morgenthau definierar makt som en individs kontroll över 

en annan individs tankar och handlingar (ibid., s. 30). Då stater leds av människor är 

maktsträvan den drivande kraften bakom varje stats beteende i den internationella politiken. 

Utifrån denna maktsträvan uppstår det konflikter på den internationella scenen. Stater har 

enligt Morgenthau obegränsad makthunger och håller alltid utkik efter tillfällen där de kan 

dominera andra stater (Burchill, 2005, s. 36). Stater är de enda aktörer som räknas i det 

internationella systemet. Det är oklart, enligt realismen, om ickestatliga aktörer, såsom 

multinationella företag och internationella organisationer är självständiga från sina stater. 

Dessutom måste dessa aktörers handlingar följa internationella regler antagna av stater (Baylis 

& Smith, 1997, s. 115). 

 

Nationella intressen definieras vanligtvis i termer av strategisk eller ekonomisk förmåga 

eftersom internationell politik handlar framförallt om kampen till makt mellan stater. 

Morgenthau medger att definitionen av makt kommer att förändras med tiden; vid vissa 

tidpunkter kommer den ekonomiska makten att bli avgörande, vid andra tillfällen den militära 

eller den kulturella makten (Burchill, 2005, s. 36). 

 

Internationell politik är konfliktfylld utan en överordnad myndighet, med en ojämn 

maktfördelning och kan hota nationella staters existens. Målet är då maktbalans. Inom 

internationella relationer kan maktbalans uppnås på flera olika sätt. Ett sätt är genom att bilda 

allianser. För att balansera en större stats styrka kan flera mindre stater bilda en allians. Då en 

stat måste prioritera sin överlevnad och säkerhet kan det vara nödvändigt att gå med i allianser 

för att kunna försvara sin autonomi. Alliansen kan vara riktad mot en annan allians eller en 

speciell stat som kan hota säkerheten för medlemmar i alliansen (Morgenthau, 1993, s. 194ff). 

 

Sammanfattning 

De allra viktigaste aktörerna på den internationella scenen är suveräna stater. Strävan efter 

makt ligger i mänsklighetens natur, följaktligen är det yttersta målet för stater styrda av 

människor att ha mest makt gentemot andra stater, dvs. bli en hegemoni. Staternas strävan 

efter relativa fördelar bidrar till att internationellt samarbete betraktas som negativt. Ett mått 

på hur mycket makt en viss stat besitter är den militära styrkan. Därför tar stater varje chans 
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att visa upp sina arméer i parader och dylikt. Problemet med ett säkerhetsdilemma kan 

undvikas genom maktbalans. Makten kan balanseras genom att stater bildar allianser. 

 

2.2 Neorealism 
 
I det internationella systemet menar Buzan att anarki är det rådande tillståndet. Med anarki 

menas avsaknaden av centralstyrning, styrelse finns där men endast i de enheter som bygger 

upp systemet, inte någon centralstyrning för alla ingående delar. Det finns alltså en skillnad 

gentemot definitionen av anarki på individnivå. Är de tidigare nämnda enheterna stater, 

kommer de att kräva suveränitet. Denna suveränitet betyder att staterna betraktar sig själva 

som den högsta beslutandenivån inom de territoriella gränser mellan vilka de har befogenhet. 

Suveräniteten innebär också en uteslutning av någon högre form av politiskt beslutsfattande 

än statens, något som enligt Buzan innebär att det internationella politiska systemet är 

anarkiskt (Buzan, 1991, s. 21). 

 

För att få ett bättre grepp om det komplexa systemet som anarkin skapar kan en 

spektrumindelning göras med omogna anarkiska system på den ena extrempunkten och 

mogna anarkiska system på den andra. Omogna är de system som endast innehåller stater som 

inte erkänner någon annan legitim suverän enhet än den egna, något som skulle innebära en 

konstant strid om den dominanta ställningen staterna emellan. Mogna är istället de system i 

vilka de ingående enheterna är välutvecklade och stabila oberoende av dess internationella 

makt. Ömsesidigt erkännande av varandras suveräna ställning och territoriella gränser ingår 

också i kriterierna (ibid., s. 175f). Västeuropeiska stater, USA och Kanada är exempel på 

mogna enheter där våld har upphört att spela någon roll i relationerna. Länder som inte haft 

lika lång tid på sig att bygga institutioner och hitta sina rättmätiga territorialgränser, likt 

många stater i tredje världen, faller istället in i kategorin omogna. Ett exempel på utveckling 

mot ett mer moget system anses vara skapandet av organisationer som NF (Nationernas 

Förbund) och senare FN (Förenta Nationerna), främst avses då deras försök att sätta normer 

och principer som ska minska användningen av våld för att lösa konflikter (ibid., s. 179). 

 

Alternativen till en anarkisk ordning i det internationella systemet är antingen ett avskaffande 

av systemet självt eller ett enhetligt system som till exempel en världsfederation eller ett 

världsimperium. Buzan ser inte något av nämnda alternativ som troliga om inte något 
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katastrofalt som kärnvapenkrig eller dylikt skulle inträffa vilket skulle få mänskligheten att 

återgå till ett system med så pass liten kontakt mellan enheterna i systemet att det inte längre 

skulle kunna kallas ett internationellt politiskt system (Buzan, 1991, s. 147). 

 

Buzan pekar ut säkerhetspolitiken som det primära inom neorealismen och identifierar fem 

områden som alla innehåller faktorer som påverkar säkerheten för mänskligheten: 

 

1. Militära. Samspelet mellan staters defensiva och offensiva kapaciteter och andra 

staters tolkningar om intentionerna bakom desamma. 

 

2. Politiska. Stabiliteten hos staten ur ett organisatoriskt perspektiv och ideologin bakom 

densamma. 

 

3. Ekonomiska. Tillträde till andra länders marknader, naturresurser och finansiella 

system, alla nödvändiga för att uppnå en gångbar välfärdsnivå. 

 

4. Sociala. Hållbar utveckling av språk, kultur, religion, nationell identitet och sedvänja. 

 

5. Miljömässiga. Underhåll av den lokala och, i förlängningen, globala miljön. 

 

De fem uppräknade sektorerna går inte att separera, utan måste alla vägas in i studerandet av 

säkerhetspolitik enligt Buzan (ibid., s. 19f). När alla fem delar uppräknade ovan vägs in i 

studerandet av säkerhetspolitiken är det möjligt att urskilja vissa regioner. Regioner avser i 

detta fall ett undersystem av säkerhetsrelationer mellan stater som delar samma öden genom 

sin geografiska närhet. Västeuropa är ett klassiskt exempel på detta med många stater som 

inte har några direkta säkerhetspolitiska band mellan varandra men som ändå skulle finna sig 

på samma sida i ett eventuellt krig (ibid., s. 188). Ett ännu djupare analysverktyg som Buzan 

använder är så kallade säkerhetskomplex. Ett sådant binder samman de grupper av stater som 

delar sina primära säkerhetspolitiska mål med varandra, något som gör att deras individuella 

nationella säkerhet inte kan bedömas var för sig (ibid., s. 190). De nordiska länderna kan ses 

som positiva exempel på hur detta fungerar men här är det inte bara frågan om den vanliga 

rädslan gentemot en utomstående makt, som Sovjetunionen eller Tyskland, vilken är den 

vanligaste bindande kraften, istället är det tillit och vänskap. EU med sin fortsatta politiska 

integration kan dock gå förbi formen av ett anarkiskt undersystem och vidare till någon form 
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av statsbildning där trycket utifrån på gemenskapen att agera som en enda aktör överväger de 

interna anarkiska tendenserna (Buzan, 1991, s. 193f). 

 

På det inrikespolitiska planet ser Buzan ett problem i skapandet av handlingsprogram när 

externa faktorer ska vägas in. Besluten har en tendens att inte innehålla de faktorer som 

säkerhetspolitiken kräver utan mer vara av typen irrelevanta inhemska. Resultatet blir mindre 

rationella, mindre effektiva och ibland även kontraproduktiva handlingsprogram. Panamas 

beslut att gå i krig med USA 1989 är ett exempel på hur inrikespolitiken stjälper 

utrikespolitiken. Att det ser ut på detta sätt är dock inte konstigt, menar Buzan, då i stort sett 

hela beslutsfattandet i stater är uppbyggt kring inrikespolitiken och även faktumet att en del 

beslut är svåra att klassificera som inrikes- eller utrikespolitik. Anrikning av uran eller en 

ändring av styrräntan är beslut som kan få en stor betydelse för andra aktörer än den egna 

staten på den internationella arenan (ibid., s. 355ff). 

 

Slutet på det kalla kriget har fört med sig att rädslan för en militär attack minskat i den 

utvecklade världen. Kärnvapnens paralyserande effekt och rädslan för krig som man av 

erfarenhet lärt sig att frukta är några av skälen till detta men delvis beror det också på 

bildandet av säkerhetsgemenskaper. Dessa är i sig själva resultaten av ändrade sociala normer, 

politiska perceptioner och ekonomiska intressen. Den militära avspänningen gör att andra 

sorters hot blir mer tydliga att urskilja men de blir samtidigt mer viktiga, även om hänsyn tas 

till minskade hot från militära aktioner. Skulder, inflation och obalans i handel är exempel på 

sådana hot som kan uppstå i en liberal ekonomisk modell. Sociala hot känner de stater av som 

har en överväldigande närhet av en granne eller som hotas av upplösning. Politiska hot 

drabbar en rad olika statsbildningar; auktoritära monarkier, teokratier, kommunistiska stater 

och även de stater som enligt Buzan är svaga. Miljömässiga hot är de minst upplevda men 

skulle kunna bli desto allvarligare om exempelvis låglänta platser som Maldiverna eller 

Nederländerna skulle riskera att bli utraderade av stigande havsnivåer (ibid., 1993, s. 369). 

 

Sammanfattning 

Staterna måste säkerställa sin överlevnad för att kunna garantera överlevnaden för 

människorna som bygger upp den. Detta uppnås i mogna system genom överenskommelser 

om normer och principer staterna emellan, organisationer som FN spelar en viktig roll i detta. 

Neorealismen pekar ut ett antal områden där stater kan påverka andra stater förutom de rent 
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militära. Förändringar i ekonomisk politik och miljöpolitik har exempelvis fått en ökad 

betydelse i studerandet av hur känsliga och sårbara stater är. Säkerhetskomplex är centralt 

inom neorealismen och innebär en vagare typ av allians där stater sammanbinds genom rädsla 

för en gemensam yttre fiende eller gemenskap grundat på likheter. 

 

2.3 Neoliberalism 
 
Neoliberalism i likhet med realismen utgår från att anarki är den rådande strukturen i det 

internationella systemet. Stater är huvudaktörer och rationella egoister eftersom de strävar 

efter att maximera sin egen absoluta nytta och i denna process ser de endast till sitt eget bästa 

(Baldwin, 1993, s. 211). Staterna är dock inte de enda viktiga aktörerna på den internationella 

scenen. Icke-statliga aktörer, som internationella organisationer, är av lika stor betydelse. Det 

internationella systemet präglas av interdependens2 vilket leder till att mellanstatligt 

samarbete är nödvändigt. Graden av beroende varierar mellan stater – vissa stater är mera 

beroende av varandra, vissa mindre. Med andra ord är interdependens asymmetrisk. De största 

svårigheter för att nå ett lyckat samarbete är att staterna lurar varandra eller inte följer avtal. 

Detta s.k. collective action problem beror på asymmetrisk informationsfördelning eller brist 

på information. För att beskriva en sådan situation använder sig neoliberalismen av fångarnas 

dilemmas upprepade spel. Vid upprepade spel är tit-for-tat strategi - ömsesidig givande och 

tagande, den mest effektiva strategin. Spelarna kan observera varandras handlingar eftersom 

spelet upprepas flera gånger och därifrån försöka dra slutsatser om varandras handlingar i 

kommande spelomgångar. Då spelet upprepas ges deltagarna en möjlighet att lära känna 

varandra och bygga upp sitt rykte. Spelarna som inte samarbetar blir bestraffade men går de 

tillbaka till att samarbeta kan de bli förlåtna (ibid., s. 213). För att samarbetet ska fungera 

krävs det gemensamma regler och institutioner. Internationella regimer skapade av stater, 

underlättar samarbete mellan dessa då de bidrar till ökat förtroende, minskar 

transaktionskostnader samt ser till att de rådande normer följs (Keohane & Nye, 1989, s. 19). 

Internationella organisationer spelar en viktig roll i det internationella systemet. Stater går 

med i dessa organisationer inte pga. säkerhet utan för ekonomisk nyttomaximering. Genom 

internationella organisationer är staterna sammanlänkade och på så sätt bildas transnationella 

samarbeten. Inom internationella organisationer kan stater bilda koalitioner och driva fram 

sina intressen. På så sätt kan svaga stater i komplex interdependens bilda mäktiga koalitioner. 

                                                 
2 Ömsesidigt beroende mellan stater. 
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Då alla nationer i de flesta internationella organisationer har lika röst har svaga stater därmed 

möjligheter att förbättra sin situation (Keohane & Nye, 1989, s. 36). 

 

Neoliberalismens idealbild av verkligheten kallas för komplex interdependens. Denna 

förklaringsmodell har tre karaktäristiker. Den första är att det finns multipla kanaler som 

sammanfogar olika samhällen. Dessa kanaler kan vara mellanstatliga, transregerings- och 

transnationella relationer. Kanaler består av både formella och informella kontakter mellan 

utrikesdepartement från olika länder, kontakter mellan ickestatliga eliter samt mellan 

multinationella organisationer. Dessa aktörer är viktiga då de skapar relationer över 

nationsgränserna vilket gör att stater får bättre förståelse för varandra. De ekonomiska 

aktörerna fattar ofta beslut som överskrider den egna statens gränser och på så sätt påverkar 

olika staters inrikespolitik varandra. Den andra är avsaknad av hierarki mellan olika frågor 

vilket innebär att de militära säkerhetsfrågorna inte alltid dominerar den internationella 

dagordningen. Detta gör att gränsen mellan nationell och internationell politik har blivit 

otydlig. IMF, EU och GATT är några av organisationerna som visar hur nationell och 

internationell politik överlappar varandra i utvecklade pluralistiska stater. Ett exempel på 

detta är miljöbestämmelser. Den tredje är att militär makt spelar en liten roll i en komplex 

interdependens. Det innebär att militära maktmedels betydelse har minskat i jämförelse med 

tiden innan andra världskriget. När komplex interdependens råder löses inga problem mellan 

stater i samma region eller i samma allianser med hjälp av militär makt. Exempelvis 

ekonomisk eller ekologisk välfärd uppnås inte med användning av den militära makten. Men 

det kan vara nödvändigt att använda militär styrka för att kunna lösa problem med andra 

allianser. Militär styrka kan också användas som avskräckningsmedel mot en annan stats 

makt. I nord-sydliga relationer, i relationer i tredje världen samt öst-västliga relationer är 

militär makt ofta viktig. Exempelvis använde sig Sovjetunionen av avskräckning med militär 

makt för att både ekonomiskt och politiskt, dominera Östeuropa (ibid., s. 25ff). 

 

De tre karaktäristikas av komplex interdependens ger upphov till politiska processer som 

omvandlar resurser till makt genom kontrollen av användningen av desamma. Stater kan 

utnyttja de områden där de är starka för att förbättra sin situation i de områden där de är 

svaga. Under komplex interdependens kommer den internationella dagordningen att påverkas 

av internationella och nationella problem som skapas av den ekonomiska tillväxten samt av 

förändringar i maktresursfördelningen. Stater kan påverka den internationella politiken genom 
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kontakter med multinationella organisationer, icke-statliga organisationer samt byråkrater på 

lägre nivå (Keohane & Nye, 1989, s. 30ff). 

 

Makt kan ses som förmågan hos en aktör att få andra att göra något som dessa inte annars 

skulle ha gjort och till en rimlig kostnad för aktören. Makt kan även förstås i termer av 

kontroll över resultatet. Asymmetrisk interdependens kan vara en maktkälla eftersom makt 

kan ses som kontroll över resurser eller förmåga till att påverka resultat. En mindre dependent 

aktör har ofta betydande politiska resurser och förändringar i förhållandet kommer att vara 

mindre kostsamma för denna aktör än för dess partners (ibid., s. 11). För att förstå maktens 

roll vid interdependens krävs det två dimensioner, nämligen känslighet och sårbarhet. 

Känslighet visar hur snabba förändringar i ett land skapar kostsamma förändringar i ett annat 

land och hur stora kostnader av dessa förändringar är. Känslighet antar att det politiska 

ramverket är oförändrat eftersom det är svårt att förändra en policy på kort tid. När det 

politiska ramverket förändras och andra alternativ är tillgängliga innebär sårbarhet kostnaden 

för en påtvingad anpassning till dessa nya alternativ. För att exemplifiera detta kan vi tänka 

oss att två länder som importerar råolja är lika mycket känsliga till en prisökning. Men om det 

ena landet kan byta till inhemska källor av råolja och det andra landet inte har ett sådant 

alternativ, då är detta land mer sårbart än det första. Sårbarheten är viktig för att förstå den 

politiska strukturen i interdependenta relationer. Både känslighet och sårbarhet finns inom det 

politiska, ekonomiska och sociala området (ibid., s. 12f). 

 

I anskaffandet av maktresurser är känslighet i komplex interdependens av mindre betydelse än 

sårbarhet som har en tydligare strategisk dimension. En aktör är mer trolig att ändra sin 

strategi för att undvika sårbarhet än känslighet. Manipulering av ekonomisk eller politisk 

sårbarhet är riskfullt eftersom det kan leda till motåtgärder. Främst militär makt, som i dessa 

sammanhang dominerar den jämförelsevis ineffektiva ekonomiska makten. Användningen av 

militära maktmedel medför dock högre kostnader och någon garanti att de är mer 

kostnadseffektiva finns ej (ibid., s. 15f). 

 

Sammanfattning 

Neoliberalismen ser individer i likhet med stater som rationella egoister som strävar efter 

absolut nyttomaximering. Förutom stater spelar även ickestatliga aktörer en viktig roll i det 

internationella systemet. Interdependens präglar det internationella systemet och samarbete 
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mellan stater blir en naturlig följd av detta. För att samarbetet ska fungera krävs det 

gemensamma regler och institutioner. Internationella regimer skapade av stater, underlättar 

samarbete mellan dessa då de bidrar till ökat förtroende, minskar transaktionskostnader samt 

ser till att rådande normer följs. Begreppet makt inom neoliberalismen förklaras utifrån hur 

känsliga och sårbara stater är i förhållande till varandra. Staterna är känsliga i de situationer 

där de politiska ramverken är statiska, ändras förutsättningarna är sårbarhet ett uttryck som 

används för att beskriva kostnaderna för en anpassning till dessa nya förutsättningar. 
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3 Utvecklingen av GUSP 
 

Följande kapitel behandlar uppkomsten och utvecklingen fram till idag, av den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken i den Europeiska Unionen. 

 

3.1 Europeiskt säkerhetspolitiskt samarbete 
 
Andra världskriget lämnade efter sig ett förstört Europa och det fanns ett behov att inleda ett 

samarbete mellan europeiska stater för att undvika framtida konflikter. I ett tal i Zürich 1946 

efterlyste Winston Churchill ett ”slags Europas förenade stater” (Internet 1). Det så kallade 

Brysselfördraget undertecknades 1948 av Storbritannien, Frankrike och Beneluxländerna och 

hade som huvudmål att sammanbinda länderna i en ömsesidig försvarsplikt. Italien och 

Västtyskland tillslöt sex år senare och den nya pakten kom att kallas Västeuropeiska Unionen 

(VEU). VEU blev dock i praktiken en säkerhetspolitisk diskussionsklubb underordnad NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) (Kimby, 1997, s. 15). Idag består organisationen av 28 

medlemsländer med fyra typer av status: medlemsstater, associerade medlemmar, 

observatörer och associerade partner (Internet 2). 

 

Den franske utrikesministern Robert Schumann föreslog 1950 att man skulle integrera 

Västeuropas kol- och stålindustrier. Den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) 

bildades ett år senare med sex länder som medlemmar: Beneluxländerna, Västtyskland, 

Frankrike och Italien. Ett gemensamt övernationellt organ dvs. EKSG fick den beslutande 

makten om kol- och stålindustrin i dessa länder. Kol och stål var en absolut nödvändighet för 

militär materielproduktion. EKSG:s syfte var dels att förhindra uppkomsten av ett nytt krig 

mellan medlemsländerna och dels en ekonomisk sammanslutning. Den ekonomiska delen 

skulle samordna den industriella produktionen av kol och stål vilket skulle få långtgående 

ekonomiska fördelar. År 1953 öppnades en gemensam marknad för kol, stål, järnmalm och 

järnskrot. Tillkomsten av EKSG medförde ett behov av gemensamma institutioner. Detta 

behov uppfylldes genom skapandet av höga myndigheten, ministerrådet, allmänna 

församlingen samt domstolen. De skapade institutionerna hade tydliga drag av överstatlighet 

och deras makt begränsades till kol- och stålindustrierna. Den höga myndigheten och 

ministerrådet hade beslutandemakten, allmänna församlingen hade rådgivande uppgifter och 

domstolen avgjorde eventuella tvister (Tallberg, 2001, s. 21f). 
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År 1950 i Plévenplanen föreslog den franske premiärministern att det skulle skapas en 

integrerad europeisk armé. I maj 1952 undertecknade medlemsstaterna i EKSG fördraget om 

europeiska försvarsgemenskapen (EDC). Fördraget föreslog en federal eller konfederal 

struktur som skulle bestå av ett parlament med två kammare, ett ministerråd, ett verkställande 

råd och en domstol. Det färdiga fördraget som skulle ratificeras av medlemsstaterna i 

gemenskapen förkastades dock av den franska nationalförsamlingen som inte kunde acceptera 

att den gamla rivalen Tyskland skulle få ingå i ett militärt samarbete (Kimby, 1997, s. 4). 

 

Samarbetet med att bygga ett gemensamt europeiskt försvar hamnade fram till 1969 utanför 

den politiska dagordningen. Istället valde man att behålla fred genom ekonomisk integration 

då EKSG visade sig vara framgångsrikt i och med ökad produktion och utökad handel. 

Romfördraget undertecknades 1957 då de sex medlemsländerna beslutade att vidare utveckla 

samarbetet och integrera andra ekonomiska sektorer. Romfördragets huvudmål var skapande 

av en inre marknad. Av den orsaken bildades den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

(EEG) och Europeiska Atomenergigemenskapen (Euratom) (Internet 3). För att förenkla 

formerna för det europeiska samarbetet slogs de tre europeiska gemenskapernas institutioner, 

EKSG, Euratom och EEG samman genom Fusionsfördraget 1967. På det sättet bildades 

Europeiska Gemenskaperna (EG) som styrdes av fyra huvudsakliga institutioner: ett 

ministerråd, en kommission, ett parlament och en domstol. Dessa institutioner utgör också den 

formella strukturen i dagens EU (Tallberg, 2001, s. 23f). 

 

Trots att Romfördraget inte behandlade utrikes- och säkerhetspolitiken gjordes ändå försök i 

slutet av 1950-talet att integrera utrikespolitiken utanför gemenskapernas ramar. Det var den 

franske presidenten Charles de Gaulle som var den drivande kraften i dessa försök. En 

regeringskommission som leddes av den franske diplomaten Christian Fouchet fick 1961 i 

uppdrag av de sex medlemsstaterna att utarbeta ett förslag om ett utrikespolitiskt samarbete. 

Detta resulterade i ett förslag om upprättandet av en union med en gemensam utrikes- och 

försvarspolitik. Fouchetplanen misslyckades av tre skäl; de mindre medlemsstaterna ville inte 

isolera sig från Atlantpakten, osäkerhet angående Storbritanniens deltagande och sätten på 

vilka de mellanstatliga institutionerna skulle samspela med ett ökande mellanstatligt 

förfarande till skillnad från ett överstatligt (Internet 4). 

 

Vid en konferens i Haag 1969 bestämde EG-ländernas regeringschefer att utreda 

förutsättningar för ett närmare utrikespolitiskt samarbete. Davignonrapporten som lades fram i 
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Luxemburg 1970 ledde till skapandet av Europeiska politiska samarbetet (EPS). Syftet med 

samarbetet var att samråda i utrikespolitiska frågor genom utbyte av information. EPS lades 

utanför gemenskapernas institutionella system och för att markera denna skillnad mot arbete i 

gemenskaperna behandlades aldrig EG och EPS frågor vid samma möte. Förutsättningar för 

det utrikespolitiska samarbetet stärktes i Köpenhamnsrapporten som antogs 1973. Respektive 

EG-lands utrikesministerium tillsatte en europakorrespondent som ansvarade för den dagliga 

verksamheten och kontakterna mellan länderna. För att underlätta denna uppgift byggdes ett 

kommunikationsnätverk, Coreu, mellan länderna (Kimby, 1997, s. 4f). 

 

Den islamska revolutionen i Iran och Sovjetunionens invasion av Afghanistan i slutet av 

1970-talet ledde till att EG-medlemsstaterna bestämde sig för att stärka EPS. Till följd av 

detta antogs Londonrapporten 1981 som innebar konsultation och informationsutbyte i alla 

utrikespolitiska frågor som berörde medlemsstaterna samt att i detta skulle också Europeiska 

kommissionen inkluderas. Trots att EPS därmed utvecklades till ett mellanstatligt samarbete 

hade den inte någon riktigt stark institutionell grund. En sådan uppstod först 1986 genom 

Enhetsakten då EPS blev förankrat i EG:s formella ramverk. Ett permanent sekretariat 

inrättades i Bryssel och underställdes ordförandeskapet. Samarbetet utvidgades till att omfatta 

alla utrikespolitiska frågor som ansågs vara av gemensamma intressen (Internet 5). 

 

3.2 Maastrichtfördraget 
 
Sovjetunionens fall i slutet av 1980-talet ledde till ett skifte i den internationella politiken, 

från ett bipolärt supermaktsystem till ett multipolärt. Slutet av kalla kriget betydde också att 

USA:s uppenbara roll som beskyddare av Västeuropa och i förlängningen även NATO:s 

betydelse, avtog (Kimby, 1997, s. 5). Ett behov av ett europeiskt säkerhetspolitiskt samarbete 

hade ökat ända sedan NATO:s oförmåga att hantera den första oljekrisen 1973-74. Militärt 

och politiskt var NATO anpassat för att skydda oljeproduktion och transport från Mellersta 

Östern mot attacker från Sovjetunionen men en nedskärning av oljeproduktionen av 

producenterna själva saknades svar på. Två orsaker accelererade ytterligare processen som 

skulle resultera i Maastrichtfördraget; Berlinmurens fall 1989 och Tysklands återförening med 

efterföljande upplösning av Warszawapakten samt krisen kring Persiska viken i och med 

Gulfkriget. I den senare visade sig medlemmarna, främst Frankrike och Storbritannien, dra åt 
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olika håll medan Tyskland var bundet av sin konstitution som förbjöd militära insatser utanför 

NATO-området (Agrell, 2001, s. 29f). 

 

Dessa händelser utlöste behovet att utvidga EG:s samarbete och ledde till två 

regeringskonferenser 1990. Den ena syftade till att upprätta en politisk union medan den 

andras syfte var att grunda en ekonomisk och monetär union (EMU). I december 1991 

avslutades regeringskonferenserna vid toppmötet i Maastricht (Tallberg, 2001, s. 29). Den 7 

februari 1992 signerades Maastrichtfördraget. Ratificeringsprocessen var i många länder 

komplicerad på grund av en allmänt negativ folkopinion mot en ökad integration. Redan i 

förhandlingarna om hur fördraget skulle se ut visade det sig att den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken var en känslig fråga (Kimby, 1997, s. 6). Resultatet, vilket formade EU 

som det ser ut idag, innebar att medlemsstaterna måste föra en utrikes- och säkerhetspolitik 

överensstämmande med vissa principer och regler enligt Artikel J2 (ibid., s. 34). Artikel J2 

innebär att medlemsstaterna ska informera och samråda med varandra i rådet om allmänna 

utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vidare ska medlemsstaterna samordna sina 

uppträdanden på internationella konferenser och inom internationella organisationer. 

Medlemsstaterna ska framföra gemensamma ståndpunkter i utrikespolitiska frågor (ibid., s. 

126). 

  

Grundformerna för GUSP hamnade i den andra av EU:s tre pelare, kännetecknat av 

mellanstatliga principer och ett flexibelt regelsystem. Samarbetets mellanstatlighet utmärks 

bland annat genom att medlemsstaterna tillsammans med kommissionen har initiativrätt samt 

att beslut antas med enhällighet. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens mål är att: 

 

• Skydda unionens gemensamma intressen, värden och självständighet. 

• På alla sätt stärka unionens och medlemsstaternas säkerhet. 

• Att bevara freden och stärka den internationella säkerheten i enlighet med FN, 

Helsingforsavtalets slutakt och målen i Parisstadgan. 

• Att främja det internationella samarbetet. 

• Att utveckla och befästa demokratin och dess grundläggande värden och 

rättstatsprincipen, inklusive respekten för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (ibid., s. 125, 136). 
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I Maastrichtfördraget framhålls att länderna förväntas stödja den överenskomna politiken i en 

anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet samt att unionen och dess medlemmar ska fastställa 

och genomföra GUSP. I fördraget påpekas att GUSP på lång sikt kommer att omfatta 

utformningen av en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda till ett 

gemensamt försvar (Kimby, 1997, s. 87ff). 

 

3.3 Amsterdamfördraget 
 
Ett av de viktigaste målen med Amsterdamfördraget var att reformera GUSP för att unionen 

skulle kunna uppträda bättre i internationella sammanhang. En av anledningarna till reformen 

var EU:s svaga ställning i Jugoslavien-kriget. EU kunde inte hantera det kritiska läget då det 

saknades en enighet mellan medlemsstaterna. Det var uppenbart att unionen måste agera i 

förebyggande syfte. I Amsterdamfördraget som undertecknades 1997, infördes en rad 

ändringar när det gäller GUSP. Förutom de redan existerande utrikespolitiska verktygen, dvs. 

gemensamma ståndpunkter och gemensamma åtgärder, infördes med Amsterdamfördraget 

även gemensamma strategier. Det är Europeiska rådet som antar gemensamma strategier på 

områden där medlemsländerna har viktiga, gemensamma intressen. Ministerrådet har till 

uppgift att genomföra gemensamma strategier genom gemensamma beslut och gemensamma 

åtgärder med kvalificerad majoritet. En medlemsstat kan genom s.k. konstruktiv 

röstnedläggning avstå från att rösta i rådet utan att hindra enhällighet. Den medlemsstat som 

avstår från att rösta behöver inte följa beslutet men måste acceptera att beslutet är bindande 

för unionen samt avstå från handlingar som kan hindra beslutens genomförande. 

Ministerrådets generalsekreterare fick en ny funktion som Hög representant för GUSP. Den 

höga representanten har till uppgift att bistå rådet med utformning, förberedelse och 

genomförande av beslut samt företräda unionen i politiska dialogen med tredje part. En enhet 

för politisk planering och tidig förvarning har inrättats och är underordnad ministerrådets 

generalsekreterare (Internet 5). 

 

Amsterdamfördragets mål har en snarlik utformning som Maastrichtfördraget men med vissa 

tillägg. Förutom gemensamma intressen, värden och självständighet ska unionens integritet 

också skyddas och detta ska ske i enlighet med FN-stadgans principer. Bevarandet av freden 

och stärkandet av den internationella säkerheten utökas till att inkludera de yttre gränserna 

(Kimby, 1997, s. 136). 
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Amsterdamfördraget markerar ett tydligare samarbete mellan EU och VEU. Det är VEU som 

kommer att anlitas för genomförandet av EU:s beslut av försvarsmässig karaktär. Det är även 

VEU som står för den operativa kapaciteten i detta sammanhang. Försvarsfrågor som avses är 

de s.k. Petersberguppdragen antagna av VEU 1992. Petersberguppdragen inkluderar 

humanitära insatser och räddningsinsatser, fredsbevarande och fredsskapande insatser samt 

insatser med stridskrafter vid krishantering. I och med Amsterdamfördraget integrerades 

Petersberguppdragen i Fördraget om Europeiska Unionen. Dessutom skall de medlemsstater 

som deltar i ovannämnda insatser även kunna delta i planering och beslutsfattande på lika 

villkor. I fördraget nämndes också två framtida utvecklingsmöjligheter: utvecklandet av ett 

gemensamt försvar samt införlivandet av VEU i EU (Kimby, 1997, s. 99f). 

 

3.4 Utvecklingen efter Amsterdamfördraget 
 
Under åren som följde efter Amsterdamfördraget befästes GUSP vid Europeiska rådets möten 

i Köln, Helsingfors och Nice. Unionens ledare fastslog vid mötet i Köln i juni 1999 att  

 

”… EU måste ha förmåga till självständigt handlande, som stöder 

sig på trovärdiga militära styrkor, möjlighet att besluta sig för att 

använda dem och vara redo till detta, för att reagera vid 

internationella kriser utan att detta strider mot åtgärder som vidtas 

av Nato” (Internet 11). 

 

EU:s försvars- och säkerhetspolitik (ESFP) är en integrerad del av GUSP. ESFP har tre 

komponenter. Den militära och den civila krishanteringen (Petersberguppdragen) är de två 

första komponenterna. Den tredje komponenten består av konfliktförebyggande insatser 

(Internet 7). 

 

Vid Europeiska rådets möten i Helsingfors och Nice inrättades den militära komponenten i 

GUSP. Vid mötet i Helsingfors i december 1999, infördes ett gemensamt europeiskt 

”huvudmål” enligt vilket EU senast år 2003 ska ha beredskap för att inom 60 dagar kunna 

sätta in styrkor på upp till 60 000 man. Beslutet innebär även att styrkorna skall kunna 

underhållas under minst ett år. I maj 2003 meddelade ministerrådet att huvudmålet är uppnått. 
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Då EU inte har en egen armé är dess tillgång på militära resurser beroende av 

medlemsländernas bidrag. Varje medlemsland har anmält vilka militära resurser det kan bidra 

med vid en operation. Denna anmälan är inte bindande vilket innebär att medlemslandet 

bestämmer självt från fall till fall om dess militära resurser ska användas av EU (Internet 7). 

 

Ministerrådet antar alla beslut när det gäller utformningen och genomförandet av GUSP. 

Under ministerrådet finns militära och politiska organ som ska bistå ministerrådet i såväl 

utrikespolitiken som säkerhets- och försvarspolitiken. Kommittén för utrikes- och 

säkerhetspolitik (KUSP) ska följa den internationella situationen och bidra till utformning av 

politiska program. Vid EU:s militära krishanteringsinsatser ska kommittén utöva den politiska 

kontrollen och den strategiska ledningen av operationen. Kommittén består av högre 

nationella tjänstemän. Den militära kommittén (EUMC) ansvarar för militär rådgivning till 

KUSP och den höge representanten, samt för militär ledning till den militära staben. Denna 

kommitté består av medlemsländernas överbefälhavare som företräds av sina delegater. Den 

militära kommitténs ordförande närvarar vid ministerrådets möten när försvarsfrågor 

diskuteras, samt vid behov i KUSP och Natos militära kommitté. Den militära staben (EUMS) 

ska stå för unionens militära expertkunnande. Staben kommer att hjälpa KUSP och EUMC 

med förvarning, lägesbedömning och strategisk planering för Petersberguppdragen. 

Dessa militära och politiska organ inrättades efter mötet i Nice under år 2001 (Internet 7). 

 

Den civila komponenten utvecklades först vid möten i Santa Maria de Feira i juni 2000 och 

ett år senare i Göteborg. Den civila kommittén (CivCom) som leder arbetet för unionens civila 

krishantering, består av tjänstemän och experter från medlemsstaterna. Kommittén ska ge råd 

till KUSP och Coreper som rör den civila krishanteringen. CivCom ska sätta upp mål och 

planera unionens insatser inom områdena polisiärt samarbete, förstärkning av rättsväsende, 

civil förvaltning samt räddningstjänster (Internet 7). Dessa är fyra uppgifter för den civila 

krishanteringen som man enades om vid mötet i Feira. Det polisiära samarbetet innebär att EU 

från och med 2003 ska ha möjlighet att sätta in 5000 poliser för krishanteringsuppdrag varav 

1400 ska vara redo inom 30 dagar. I dagsläget uppgår medlemsstaternas frivilliga bidrag till 

mer än 5700 poliser. Med förstärkning av rättsväsende menas möjlighet att ha tillgång till 

tjänstemän inom rättsväsende som domare och åklagare. Civil förvaltning handlar om 

möjlighet att ha personal till förfogande som ska ha i uppgift att bland annat övervaka 

politiska val och bidra med kunskap för den civila förvaltningen i ett krisområde. Unionen ska 
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även inom tre till sju månader, kunna skicka 2000 man på räddningstjänstuppdrag. 

Medlemsstaternas bidrag uppgår för tillfället till 4980 personer (Internet 8). 

 

Vid mötet i Göteborg 2001 antogs en EU-handlingsplan för att förebygga väpnade konflikter. 

Målet är att uppnå och främja fred och stabilitet på lång sikt. Konfliktförebyggande insatser 

infördes på detta sätt som den tredje komponenten av ESFP. Programmet presenterar åtgärder 

som ska förebygga konflikter på kort och lång sikt samt främja ett internationellt samarbete. 

Tidig varning och förmågan att reagera snabbt på begynnande konflikter krävs för att unionen 

ska lyckas med insatser inom det konfliktförebyggande området. De kortsiktiga instrumenten 

är politiska och diplomatiska. Politisk dialog som omfattar frågor om mänskliga rättigheter 

och demokratisering förs mellan unionen och de länder den har förbindelser med. Denna 

dialog kan belysa problem som kan leda till en väpnad konflikt och på så sätt ge tidiga 

varningar. EU kan sända ut särskilda representanter när det gäller att förhindra möjliga kriser. 

Hittills har de använts vid öppna konflikter men tanken är att dessa ska användas som medlare 

i framtiden. Unionen kan även använda sig av sanktioner som vanligtvis omfattar 

exportinkomster, vapen och annan krigsmateriel, osv. För unionen är användning av 

sanktioner i förebyggande syfte av yttersta vikt eftersom att på detta sätt kan en parts 

möjligheter att inleda en konflikt stoppas. Det krävs dock en noggrann analys innan 

införandet av sanktioner. Unionen betonar att förebyggande sanktioner ska vara förenliga med 

internationella avtal (t ex WTO:s regler). Ett av de långsiktiga instrumenten som bidrar till 

förebyggande av konflikter är frihandel. Den är en viktig aspekt för samarbete och utveckling 

av ett ömsesidigt internationellt beroende. Konfliktförebyggande måste införlivas i alla 

samarbetsprogram eftersom våldsamma konflikter oftast är resultatet av en situations gradvisa 

försämringar. Ett annat långsiktigt instrument är en effektivare behandling av övergripande 

problem. Dessa är narkotika, handeldvapen, tillgång till naturresurser, miljöförstöring, 

smittsamma sjukdomar, omfattande folkomflyttningar, människosmuggling och 

näringslivsintressen i instabila områden. I arbetet med att bevara fred och stabilitet jobbar EU 

med att främja ett samarbete med internationella organisationer som FN, Bretton Woods-

institutionerna (främst IMF och Världsbanken), OSSE samt icke-statliga organisationer 

(Internet 9). 

 

I juli 2004 inrättade ministerrådet en europeisk försvarsbyrå (EDA) som ska bistå rådet och 

medlemsländerna i deras strävan att förbättra den europeiska krishanteringen. Försvarsbyråns 

huvuduppgifter är att utveckla försvarskapacitet, stärka den europeiska tekniska och 
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industriella basen och inrätta en europeisk försvarsmaterielmarknad, förstärka europeiskt 

försvarsmaterielsamarbete samt att öka effektiviteten i det europeiska försvarets forskning och 

teknik (Internet 10). 

 

Sammanfattning 

Målen med det mellanstatliga samarbetet i GUSP har alltsedan Maastricht förnyats genom 

ytterligare fördrag, bland annat Amsterdamfördraget. Målen förändrades till att inbegripa 

gemensamma strategier vid sidan av de gemensamma ståndpunkterna och åtgärderna redan 

fastställda i Maastrichtfördraget. De så kallade Petersberguppdragen övertogs från VEU och 

integrerades i Fördraget om Europeiska Unionen. Ministerrådet beslutar om utformningen och 

genomförandet av GUSP. Ett antal politiska och militära organ inrättades som ska hjälpa rådet 

i arbetet med GUSP. Petersberguppdragen ska genomföras med de civila och militära 

komponenterna. Förutom de civila och militära komponenterna ska EU även agera i 

konfliktförebyggande syfte. 
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4 Analys och diskussion 
 
I följande kapitel kommer vi att göra jämförelser mellan teorierna och utvecklingen av EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik som vi har presenterat i tidigare avsnitt. Vi 

kommer att analysera de punkter som rör utrikes- och säkerhetspolitiken från fördragen och 

analysera dessa enligt teoriavsnitten. 

 

4.1 Bakgrunden till GUSP  
 
I teorierna om internationella relationer är staternas mål att bevara sin suveränitet. Säkerhet 

handlar därför om överlevnad. Det rationella handlandet för stater blir då att bilda allianser 

som grundar sig på staternas egenintresse. Säkerhet är ett komplext begrepp och är som sådant 

svårt att definiera menar Buzan. Han har därför ingen egen definition av säkerhet utan ställer 

frågan om vad som krävs för att uppnå säkerhet och i så fall säkerhet för vad? 

 

Mellan stater i en region3 kan det finnas antingen vänskap eller fiendskap. Om stater i en 

region uppfattar varandra som säkerhetspolitiska hot kan det bero på de historiska 

erfarenheterna som gamla konflikter skapat (Buzan, 1991, s. 134). Frankrike, 

Beneluxländerna och Storbritannien uppfattade Tyskland som ett regionalt nära hot på grund 

av erfarenheter från första och andra världskriget. Dessutom har Frankrike betraktat Tyskland 

som fiende sedan det fransk-tyska kriget 1870. De bakomliggande orsakerna till bildandet av 

Brysselfördraget hade säkerhetspolitiska motiv. Det primära målet var att undvika 

uppkomsten av ett nytt krig på det västeuropeiska territoriet genom att bilda ett gemensamt 

försvar. Militär kapacitet skulle vara garanten för staternas fortsatta existens även om det 

innebar att ge upp lite av sin suveränitet till förmån för en minskad risk för angrepp i det 

rådande anarkiska tillståndet. Tanken med att bilda ett gemensamt försvar förverkligades 

aldrig eftersom fördraget underordnades NATO 1949. Brysselfördraget expanderade 1954 till 

att inbegripa Italien och Västtyskland vilket ledde till att pakten bytte namn till VEU. VEU 

kom i realiteten att bli den säkerhetspolitiska delen av EKSG-samarbetet och fortfarande 

underordnad NATO. Brysselfördraget, och senare VEU, utgör ett regionalt säkerhetskomplex 

                                                 
3 Med en region menar Buzan:”...that a distinct and significant subsystem of security relations exists among a set 
of states whose fate is that they have been locked into geographical proximity with each other.” (Buzan, 1991, s. 
188). 
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eftersom medlemsstater i dessa arrangemang delar sina säkerhetspolitiska mål med varandra: 

att ena den sönderslagna Europa och på så sätt minska risken för nya krig.  

 

Utvecklingen av EKSG innebar att det tidigare målet med Brysselfördraget; att skapa säkerhet 

i västra Europa skulle uppnås med ekonomiska medel istället för militära. Målet med att 

övervaka varandras kol- och stålindustrier var att undanröja hotet som en eventuell militär 

upprustning utgjorde mot medlemsstaterna. Målet med den ekonomiska sammanslutningen 

var att effektivisera och modernisera kol- och stålproduktionen som skulle medföra 

ekonomiska fördelar. Det ekonomiska samarbetet med den gemensamma marknaden för kol, 

stål, järnmalm och järnskrot var även tänkt att bana väg för ett förenat Västeuropa. Utifrån 

målen kan vi utläsa att säkerhetsinterpendensen, som företräds av neorealismen, fanns kvar 

mellan medlemsstaterna. Staterna handlade med utgångspunkt från sina egenintressen som i 

dessa fall innebar att säkra sin överlevnad. Detta gjordes genom skapandet av ett gemensamt 

överstatligt organ, dvs. EKSG, som skulle kontrollera att medlemsstaternas kol- och 

stålproduktion inte kunde nyttjas till krigsföring. Det enda yttre hotet mot säkerheten ansågs 

komma från Sovjetunionen. Samarbetet med USA genom NATO tog bort nödvändigheten för 

ett starkare militärt samarbete mellan medlemsstaterna än det som redan fanns. 

 

Brist på information och asymmetrisk informationsfördelning anses av neoliberalister vara 

huvudorsaker till att collective action-problem förekommer i mellanstatliga samarbeten. För 

att samarbetet ska vara framgångsrikt måste uppkomsten av collective action-problemet 

förhindras. Detta sker genom att skapa institutioner som garanterar att regler och normer följs. 

EKSG:s struktur med överstatliga drag innehöll dessa, enligt neoliberalismen, nödvändiga 

tillsynsinstitutioner - Höga myndigheten, ministerrådet, allmänna församlingen och 

domstolen. Höga myndigheten var en opartisk myndighet vars uppgifter bestod i, bland annat, 

att vidta straffåtgärder mot de medlemsstater som inte respekterade de samråds- och 

kontrollbefogenheter som Höga myndigheten hade. Myndigheten hade även tillgång till 

informationskällor och kunde på så sätt minska transaktionskostnader. Höga myndighetens 

viktiga beslut krävde ministerrådets godkännande. Domstolens uppgifter var att se till att lagar 

följdes. Tvister mellan olika parter i EKSG som medlemsstater och organ löstes av domstolen. 

 

Enligt neoliberalismen strävar stater efter att maximera sin egen absolut nytta. Absolut nytta 

leder till ökad interdependens. Genom handel med andra stater ökar ekonomisk 

interdependens och enskilda stater maximerar sin ekonomiska nytta. Alltså ju mer stater 
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handlar med varandra desto mer blir de beroende av varandra. Målet med Romfördraget var 

att integrera andra ekonomiska sektorer än kol och stål och skapa en gemensam marknad för 

dessa. Syftet var att öka det ekonomiska välståndet för medlemsstaterna och därmed 

Västeuropa. 

 

Genom att skapa EPS skulle medlemsstaternas utrikesministrar ges möjlighet att samråda i 

utrikespolitiska frågor genom informationsutbyte. På så sätt skulle man även få möjlighet att 

utöva inflytande i internationella sammanhang. För att underlätta informationsutbytet mellan 

staterna skapades ett elektroniskt kommunikationsnätverk mellan medlemsstaterna där de 

stämde av varandras uppfattningar, utbytte information, idéer, kommentarer samt skisserade 

gemensamma uttalanden. I Enhetsakten från 1986 stadfästes EPS i EG:s formella ramverk. 

Det är värt att poängtera att försvars- och säkerhetspolitiken inte alls omfattats av EPS 

ansvarsområde. Kanalerna i detta fall hjälper staterna förstå varandras åsikter i olika frågor 

som rör utrikespolitiken. På detta sätt stärks samarbetet mellan medlemsstaterna. Detta svarar 

upp till neoliberalistisk teori om multipla kanaler i komplex interdependens. 

 

4.2 GUSP och realismen 

Enligt realismen är den enda anledningen till att stater inleder samarbeten att ett yttre hot mot 

deras överlevnad och säkerhet existerar. Samarbetet skulle också upphöra när hotet försvann. 

Det som uppfattades som yttre hotet, Sovjetunionen, försvann men då ska europeiska 

samarbetet enligt realismen inte finnas kvar. Skapandet av den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken påbörjades redan under det kalla kriget men GUSP fick sin slutgiltiga 

utformning då Sovjet redan upphört att existera. Trots att medlemsstaternas utrikespolitiska 

preferenser inte kommer att uppfyllas till fullo inom samarbetet finns GUSP kvar. Detta talar 

ytterligare emot realismens påstående att staterna till varje pris följer sina egenintressen. 

Målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i Maastrichtfördraget återfinns i 

Artikel J1:2 och består av fem delmål. Tillägg gjordes senare i Amsterdamfördraget och följer 

inom parentes efter Maastrichtmålen. Enligt de två första delmålen ska GUSP skydda 

unionens gemensamma intressen, värden och självständighet (och unionens integritet i 

enlighet med FN-stadgans principer) samt på alla sätt stärka unionens och medlemsstaternas 

säkerhet. Dessa överensstämmer med den realistiska uppfattningen att i det rådande anarkiska 

systemet ska politiken bedrivas med syfte att säkerställa statens överlevnad med alla 
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tillgängliga medel och på det sättet stärka statens säkerhet. Mänsklig natur får stater att agera i 

termer av makt därför att stater leds av människor vilkas drivande kraft är tillskansandet av en 

maktposition. En starkare maktposition i ett anarkiskt system ger större inflytande och genom 

detta en säkrare position för aktören gentemot andra. Dessa två mål i Maastrichtfördraget 

fokuserar just på unionens självintresse och värderingar men innehåller samtidigt ett kollektivt 

samarbete. Realismen ser kollektivt samarbete som potentiellt skadligt för staten eftersom 

statens primära självintresse, egen överlevnad och självhjälp, är starkare än intresset för det 

gemensamma bästa. 

De resterande tre delmålen i GUSP överensstämmer inte med realismens tankegångar: att 

bevara freden och stärka den internationella säkerheten samt främjandet av internationellt 

samarbete. Realism innebär att maximera sin egen makt med målet att bli en hegemoni, även 

om det innebär att det går ut över andra stater. Därför spelar det ingen roll för en enskild stat 

om två eller flera andra stater bekämpar varandra så länge det gagnar ens självintresse. 

Delmålet främjandet av internationellt samarbete går överhuvudtaget inte att kombinera med 

målsättningen om relativa fördelar. 

Att utveckla och befästa demokratin inklusive respekten för de mänskliga fri- och 

rättigheterna, som är den sista målsättningen i GUSP, avfärdar realismen som underordnat 

andra konkurrerande intressen. Olika stater har olika moraliska principer och vid ett val 

mellan att stödja mänskliga fri- och rättigheter och att förbättra en väl fungerande relation till 

en annan stat kommer stater, enligt realismen, att göra det senare. Stater strävar efter att 

maximera den egna makten gentemot andra. 

En stats militära resurser bestämmer statens maktposition i internationella sammanhang enligt 

realismen. Den stat med starkast militärmakt får också mest inflytande. Helsingforsavtalet 

underströk att införandet av den militära komponenten med militära styrkor inte är ett steg 

mot bildandet av en gemensam europeisk armé. EU:s egna militära kapacitet sträcker sig inte 

längre än till krishantering i oroshärdar och är dessutom beroende av medlemmarnas vilja att 

bidra med trupper. Att medlemsstaterna frivilligt bidrar med styrkor för att genomföra 

Petersberguppdragen och uppnå det gemensamma målet, pekar på att det finns ett förtroende 

mellan stater. Detta strider mot realismens bild om att det är naturligt att det råder misstro 

stater emellan då stater i strävan efter relativa fördelar fuskar och lurar varandra. Genom 

konstruktiv röstnedläggning kan enskilda medlemsstater välja att avstå från gemensamma 

åtgärder men är bundna från att göra något som kan stjälpa den gemensamma strategin. 
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Medlemsstaten förväntas stödja det gemensamma beslutet ”i en anda av lojalitet och 

ömsesidig solidaritet”. Detta betyder att medlemsstaten som tar avstånd från gemensamma 

åtgärder inte behöver bidra med trupper. Denna situation överensstämmer med realismens 

teori om att stater handlar enbart utifrån egenintressen. Införskaffandet av militära resurser 

kan ses utifrån realismens tankegång som ett sätt att öka den egna relativa makten och 

förstärka sin position i det anarkiska internationella systemet. Kosovokriget fick EU att inse 

sin egen oförmåga att hantera en regional konflikt som kan hota stabiliteten i närområdet. 

Samtidigt kan vi tolka anskaffandet av militära medel som ett sätt att balansera USA:s 

dominans. 

 

4.2 GUSP och neorealismen 
 
Neorealismen i likhet med realismen anser att stater är de viktigaste aktörerna i det 

internationella systemet. Till skillnad från realismens fokusering på makt som staternas 

främsta mål menar neorealismen att främsta målet för en stat är dess säkerhet. Stater kan ofta 

uppnå säkerhetsmålet genom att samarbeta med andra stater. De två första delmålen innebär 

ett bevarande av unionens säkerhet, väl överensstämmande med neorealismen. I det anarkiska 

systemet råder misstänksamhet mellan stater och samarbetet i GUSP kan ses som ett försök 

att minska denna latenta fientlighet. Detta genom att bland annat öka det internationella 

samarbetet vilket innebär att stater blir mer beroende av varandra och därmed mindre benägna 

att ägna sig åt konflikter. Militära medel är ingen garant för säkerhet och inflytande över 

andra stater. I stället har miljö, ekonomi, politik och andra sociala faktorer alla fått ökad 

betydelse för hur stater utövar inflytande över varandra enligt neorealismen. De tre sista 

delmålen i Amsterdamfördraget är att bevara fred, stärka den internationella säkerheten och 

främja det internationella samarbetet. Medel som ska användas för att uppfylla dessa delmål 

är gemensamma strategier, beslut och åtgärder som ska genomföras med Petersberguppdragen 

(den militära och civila krishanteringen). Den civila komponenten inbegriper bland annat 

skydd för människor och miljö och kan betraktas som ett verktyg för unionen att garantera 

säkerheten i geografiskt nära regioner. Dessutom är konfliktförebyggande insatser en viktig 

del av unionens försvars- och säkerhetspolitik. Genom att utnyttja sitt inflytande som en stark 

ekonomisk aktör kan unionen främja demokrati i länder vilka den har förbindelser med. Detta 

kan ske genom exempelvis sanktioner mot vapenexport. Även diplomati betonas som ett 

redskap att förhindra möjliga kriser och uppnå stabilitet.  
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Medlemsstaterna i EU bildar genom deras geografiska närhet och likhet i uppbyggnad en 

region, enligt neorealismen. Staterna som ingår i GUSP delar dessutom varandras primära 

säkerhetspolitiska mål och detta gör att de enligt neorealismen kan betraktas som ett 

säkerhetskomplex. De primära säkerhetspolitiska målen är de som fastställts genom 

Maastricht- och Amsterdamfördragen. Kännetecknet för det anarkiska internationella 

systemet är att suveräna stater är den högsta beslutande entiteten. Dessa erkänner inte någon 

högre form av politiskt beslutsfattande inom sitt territorium. Inom GUSP-samarbetet ingår 

suveräna stater men antaganden av gemensamma ståndpunkter, beslut och åtgärder innebär att 

lite av självbestämmandet offras. För gemensamma beslut gäller majoritetsprincipen och 

beslut blir bindande för unionen som helhet.  

 

4.3 GUSP och neoliberalismen  
 
Neoliberalismens starka fokusering på samarbete och interdependens gör att det inte går att 

finna någon korrelation mellan teorin och de två första delmålen i Maastrichtfördraget. Enligt 

de resterande tre delmålen ska GUSP bevara freden och stärka den internationella säkerheten i 

enlighet med folkrätten (inbegriper de yttre gränserna), främja det internationella samarbetet 

samt utveckla och befästa demokratin och dess grundläggande värden med respekten för de 

mänskliga fri- och rättigheterna. Medlen för att uppnå målen i Maastrichtfördraget är dels att 

upprätta ett systematiskt samarbete i enlighet med artikel J24 mellan medlemsstaterna om 

deras politik. Gemensamma aktioner ska också genomföras gradvis i enlighet med artikel J35 

på de områden där det finns viktiga gemensamma intressen för medlemsländerna. Dessa 

delmål och medlen pekar i neoliberalismens riktning. 

Det framgår att den egna aktörens säkerhet ska stärkas med hjälp av fredliga medel som 

diplomati. Gemensamma regler och institutioner krävs för att ett mellanstatligt samarbete ska 

lyckas. EU bygger på demokratisk värdegrund och det kan sägas att demokratin ska befästas 

med hjälp av dess institutioner. Unionens gemensamma idéer och värderingar ska återspeglas 

i gemensamma ståndpunkter utåt. Dessa har till syfte att skapa en fungerande 

                                                 
4 Artikel J2 innebär i korthet att medlemsstaterna skall samordna sina uppträdanden på internationella 
konferenser och framföra gemensamma ståndpunkter i utrikespolitiska frågor (Kimby, 1997, s. 126). 
5 I artikel J3 stipuleras att Rådet får besluta enligt allmänna riktlinjer utfärdade av Europeiska rådet om 
gemensamma aktioner i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Rådet beslutar även om den gemensamma 
aktionens mål, dess genomförande och dess varaktighet. I samma artikel fastställs också att gemensamma 
aktioner ska vara förpliktande för medlemsstaternas ställningstaganden och handlande (Kimby, 1997, s. 126-
127). 
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säkerhetsstruktur inte bara inom EU utan också internationellt och på så sätt främja det 

internationella samarbetet. Enligt neoliberalismen har institutioner en kapacitet som främjar 

det internationella samarbetet eftersom dessa minskar staternas tendens att agera kortsiktigt 

och själviskt.  

I en värld av interdependens är samarbete nödvändigt. Att främja säkerheten kräver ett 

samarbete mellan EU och internationella organisationer som t ex FN eftersom dessa aktörer 

har gemensamma intressen, dvs. att bevara den internationella freden. Amsterdamfördraget 

lyfter fram förebyggande av konflikter och fredsbevarande insatser som en viktig del av 

unionens strategi för de internationella relationerna. Den militära komponenten som inrättades 

i Nice och Helsingfors har i uppgift att utarbeta och genomföra de insatser som unionen 

beslutar om i syfte att uppfylla målen. 

 

Stater handlar utifrån sitt egenintresse och går med i internationella organisationer för att öka 

sin välfärd. Som medlemmar i dessa organisationer har alla stater rösträtt och på så sätt lika 

stor möjlighet att påverka de gemensamma besluten. Gemensamma beslut, strategier och 

åtgärder ska antas med kvalificerad majoritet enligt Amsterdamfördraget. Medlemsstaterna 

har möjligheten att avstå från att rösta för beslut som inte överrensstämmer med deras 

ställningstaganden i utrikespolitiska frågor. 

 

I ett mellanstatligt samarbete krävs det gemensamma institutioner enligt neoliberalismen. 

Dessa skapar ökat förtroende mellan stater samt minskar transaktionskostnader. EU har skapat 

ett antal nya institutioner som har i uppgift att bistå ministerrådet i dess arbete med GUSP. 

Dessa institutioner är politiska och militära organ, KUSP, EUMC och EUMS, där 

medlemsstaternas tjänstemän samarbetar och rådgör med varandra i frågor rörande 

utrikespolitiken samt försvars- och säkerhetspolitiken. 

 

GUSP i nuvarande form skulle enligt neoliberalismen göra EU mindre känsligt och sårbart på 

det internationella planet. Medlemsstaterna får en ökad makt gentemot omvärlden när de talar 

med en röst i utrikespolitiska frågor. Sett till unionens egna känslighet och sårbarhet innebär 

det alltså en framgång eftersom EU som en aktör kan utöva makt över någon annan aktör när 

alla medlemsstaters politiska tyngd ligger bakom. Militärt har unionen svårare att 

åstadkomma någonting med dess begränsade resurser. GUSP är således en större tillgång för 

unionen som ett diplomatiskt påtryckningsmedel än ett militärt maktmedel.  
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5 Slutsatser 
 
I syftet ställde vi frågan i vilken utsträckning de teorier vi presenterat överensstämmer med 

hur GUSP är tänkt att fungera. Vi använde realism, neorealism och neoliberalism för att göra 

detta. Ur fördragen som skapat GUSP har vi identifierat det viktiga ur säkerhets- och 

utrikespolitisk synvinkel som sedan undersöktes mot bakgrund av teorierna. Ingen av 

teorierna kan förklara GUSP fullt ut men delar av teorierna passar in på alla undersökta 

fördrag. Anledningen till detta är att teorierna utgår från att det är suveräna stater som är 

huvudaktörer i det internationella systemet. GUSP, som finns i den andra av EU:s tre pelare, 

är ett mellanstatligt samarbete och som sådant inte jämförbart med en suverän stat. Att vissa 

delar av samarbetet kan förklaras utifrån realismen och neorealismen beror på att GUSP, men 

även EU som helhet, är en blandning mellan anarki och hierarki. Av de undersökta teorierna 

kan neoliberalism i hög grad sägas vara överensstämmande med GUSP i vår undersökning. 

Neoliberalismen uppkom i samband med oljekrisen och handlar om interdependens, något 

som leder till samarbeten mellan stater. Krisen belyste faktumet att stater är beroende av 

varandra på ett tydligt sätt. Den förklarar också varför det behövs institutioner som kan 

övervaka samarbeten mellan stater och detta passar väl in på det europeiska samarbetet. 

 

Enligt realismen spelar institutioner en obetydlig roll och dessa kan inte få en stat att agera på 

ett visst sätt. GUSP samarbetet visar motsatsen; mellanstatliga institutioner spelar en viktig 

roll då dessa används som forum för fattandet av gemensamma beslut. 

 

Grundandet av det europeiska samarbetet vilar på säkerhetsaspekten som förklaras utifrån det 

neorealistiska perspektivet. Västeuropeiska staters erfarenheter från två världskrig fick dem 

att inse att samarbete var nödvändigt för att överleva som stater. Det kalla krigets bipolära 

världsordning ledde till att det europeiska samarbetet skulle satsa på att skaffa sig ekonomisk 

makt istället för militär som det var tänkt från början. Att sammanlänka medlemsstater i ett 

ekonomiskt samarbete skulle resultera i ett ömsesidigt beroende som i sin tur skulle utesluta 

risken för krig. Med andra ord kan man säga att ekonomiskt välstånd är en förutsättning för 

fred. Dessutom övertog NATO rollen som beskyddare av den västeuropeiska freden då 

Sovjetunionen uppfattades som det enda yttre hotet. 

 

När det ökande internationella handelsutbytet tog fart och den internationella politiken 

förändrades i slutet av 1980-talet blev en gemensam utrikespolitik av allt större vikt. EU:s 
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satsning på ekonomisk och diplomatisk makt kan förklaras utifrån neoliberalismen. Det 

asymmetriska beroendet kan utnyttjas för maktutövning. Sammanslagning av 

medlemsstaternas resurser minskade risken för att bli utsatt för ökad känslighet och sårbarhet 

både inom unionen och från aktörer utifrån gentemot unionen. 

 

GUSP skapades genom Maastrichtfördraget och har sedan dess reviderats och anpassats till de 

rådande politiska förhållandena.  
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BILAGA 1 
Hämtad 2006-10-12 från: 

http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2454.aspx 

 

Pågående, planerade och avslutade EU-operationer 

EU har sedan 2003 inlett och genomfört en rad insatser runt om i världen. 

Pågående operationer  

EUFOR Althea 

EUFOR Althea är en militär fredsbevarande operation i Bosnien-Herzegovina som tar hjälp av Nato-
resurser. Operationen omfattar cirka 7 000 soldater (cirka 80 svenskar). Den inleddes den 2 december 
2004 och ersatte då den Natoledda SFOR-styrkan.  

EUPM (European Union Police Mission) 

EUPM är ett polisuppdrag i Bosnien-Herzegovina. Uppdraget omfattar cirka 500 poliser. Det inleddes 
den 1 januari 2003.  

EUPAT 

EUPAT är en EU-grupp för rådgivning i polisfrågor i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. 
EUPAT omfattar cirka 50 personer. Operationen inleddes den 15 december 2005 och ska pågå till den 
14 juni 2006.  

EUPOL-COPPS 

EUPOL-COPPS är EU:s polisuppdrag på palestinskt territorium. Uppdraget ska stödja den Palestinska 
myndigheten i uppbyggandet av ett hållbart och effektivt polisväsende. Det omfattar 33 personer från 
EU:s medlemsländer. Uppdraget startade den 14 november 2005 och ska pågå tre år.  

EU BAM Rafah 

EU BAM Rafah är EU:s gränsövervakningsuppdrag vid Rafah mellan Gaza och Egypten på 
palestinskt territorium. Uppdraget omfattar cirka 70 personer. Det inledd den 30 november 2005 
och ska fortsätta i 12 månader. 

EUJUST Lex 

EUJUST Lex är EU:s samordnade rättsstatsuppdrag i Irak. Cirka 770 personer i Iraks polis- och 
rättsväsende får utbildning om rättsstaten. Uppdraget inleddes den 1 juli 2005 och ska pågå ett år. 

EUPOL-Kinshasa 

EUPOL-Kinshasa är ett polisuppdrag i Kinshasa (DRK). Det omfattar cirka 30 personer och inledd i 
januari 2005.  

EUSEC DRK 

http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2454.aspx
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EUSEC DRK är EU:s uppdrag för att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Demokratiska 
Republiken Kongo. Uppdraget består av 8 tjänstemän. Det inleddes den 8 juni 2005 och sträcker sig 
över 12 månader.  

EU:s stöd till AMIS II 

AMIS II är FN:s uppdrag i Darfur, Sudan. EU:S stöd till uppdraget är både polisiärt och militärt. Det 
omfattar 9 personer varav en svensk. Operationen inleddes i maj 2005. 

AMM (Aceh Monitoring Mission) 

AMM är EU:s övervakningsuppdrag i Aceh. Det omfattar cirka 85 personer från EU:s medlemsländer, 
varav cirka 20 svenskar. Uppdraget inleddes den 15 september 2005 och ska pågå till den 15 juni 
2006.  

EU:s gränsövervakningsuppdrag mellan Moldavien och Ukraina 

Ska motverka smuggling, människohandel och bedrägeri genom rådgivning och utbildning. Omfattar 
ca 120 personer. Inledd den 1 december 2005 och ska pågå två år.  

Planerade operationer 

EUFOR R.D. Kongo 

EUFOR R.D. Kongo är EU-operation som stöder FN-operationen MONUC med valövervakning. 
Styrkan kommer att bestå av 1500 soldater, varav 70 svenskar. Operationen är tidsbegränsad och 
kommer att pågå till perioden kring valet som beräknas äga rum den 30 juli 2006. Det kan bli en andra 
valomgång hösten 2006. 

Avslutade operationer  

Operation Concordia 

Operation Concordia var en militär fredsbevarande operation i Makedonien. Operationen omfattade 
cirka 360 personer. Den genomfördes med stöd av Nato och pågick från 31 mars 2003 till 15 
december 2003. 

Operation Proxima 

Operation Proxima var ett polisuppdrag i Makedonien. Det omfattade cirka 200 personer och pågick 
mellan den 15 december 2003 och den 9 december 2005.  

Operation Artemis 

Operation Artemis var en militär fredsbevarande operation i Kongo. Den omfattade cirka 1 800 
personer. Operationen genomfördes självständigt av EU. Den pågick från 12 juni 2003 till 1 september 
2003. 

EUJUST Themis 

EUJUST Themis var ett rättsstatsuppdrag i Georgien. Det omfattade cirka 10 civila experter och 
lokalanställda och pågick mellan den 16 juli 2004 och den 14 juli 2005. 


