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Abstract 
 

This thesis studies the impact of small states in the Common Foreign and Security 

Policy (CFSP) in EU. The organisation of EU contains an interdependent power 

relationship between all countries. The aim of this study is to examine how this 

interdependence affect the influence of small states. Two theoretical framework are 

used. The first by Robert Keohane och Joseph Nye that developed the theoretical 

definition of interdependence, while the second one by Søren Christensen and his 

definition of direct and indirect power. The analytical model contains four hypothesis 

concerning asymmetrical and vulnerable interdependence, as well as direct- and indirect 

power. Through a case study of Sweden and Finland the conclusion is that small states 

have influence in CFSP, but it is limited due to bigger states with much more resources 

and the geographical position of the countries that creats asymmetrical interdependence. 

However, Sweden and Finland have influence in the decision-making in CFSP through 

vulnerable interdependence because of their many international defence cooperations 

with different organizations that strengthen their national position in the international 

political system. Also, the formal process of decision-making in CFSP enable direct and 

indirect power of small states. Therefore, the final conclusion is that small states have 

influence in CFSP even though is its limited in some aspects.  
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Förkortningslista 

 

PCA - Partnerskaps- och samarbetsavtal 

EU - Europeiska unionen  

VEU - Västeuropeiska Unionen  

NATO - North Atlantic Treaty Organization  

GUSP - EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik  

NORDEFCO - Nordic Defence Cooperation  
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1 Inledning  
 

Efter Sovjetunionens fall 1991 drogs landsgränsen tillbaka och många självständiga 

småstater skapades, framförallt i Östeuropa och Centralasien. Som en enhetlig aktör 

utökade EU det utrikespolitiska samarbetet i Östeuropa genom att många av dessa stater 

integrerades i den europeiska gemenskapen, och i Centralasien genomförs fortfarande 

samarbete för att bygga upp dessa länder till stabila stater. EU:s engagemang i 

Centralasien har både politiskt, ekonomiskt, geopolitiskt, handels- och teknologisk 

utveckling som ändamål.1 Efter en lång tid av Sovjetunionens styre över regionerna 

strävade EU efter att stödja länderna i uppbyggnaden av civila rättigheter för att skapa 

autonoma och suveräna stater.2 I fallet Uzbekistan har EU haft ett kontinuerligt 

samarbete sedan 1996 när de två aktörerna skrev på ett partnerskaps- och samarbetsavtal 

(PCA). Det är både ett politiskt och ekonomiskt samarbete, och EU deklarerade senast 

2015 målet att främja ett attraktivt investeringsklimat i landet.3 Vidare strävade den 

Uzbekistanska regeringen efter att reformera den sovjetiska ekonomin till att skapa en 

industriell ekonomi. EU:s utrikespolitiska samarbete med landet fick i detta fall stor 

betydelse då EU bidrog med €168 miljoner till landets utveckling.4 Fallet Uzbekistan 

symboliserar betydelsen av EU:s utrikespolitiska policy i det internationella politiska 

systemet och presenterar en gemensam policy-linje som EU drivit utanför unionens 

gränser. EU strävar efter skapa och bibehålla fred, stabilitet, säkerhet och välstånd på 

den europeiska kontinenten. Med globaliseringens framväxt har EU:s ambitioner 

spridits även utanför EU:s gränser.5  

1.1 Utvecklingen av GUSP 

Tanken på en gemensam utrikes- och försvarspolitik i Europa började efter andra 

världskriget och resulterade i att Västliga Europeiska Unionen (VEU) skapades 1948. 

Det var en försvarsallians mellan tio stater i Europa och syftet var att tillhandahålla 

ömsesidigt militärt stöd vid hot mot medlemmarna och skapades som ett alternativ till 

                                                 
1 Adnan, Mubeen. Fatima, Bushra. 2016. ’European Union as a New Actor in Central Asia: Its 

Interests and Challenges’. Journal of Political Studies. Sid. 64. 
2 Ibid. Sid. 66. 
3 EU-Uzbekistan relations. 2016-10-03. European Union External Action. (hämtad 2017-04-22). 
4 EU-Uzbekistan relations, Development Cooperation. 2016-10-03. European Union External 

Action. (hämtad 2017-04-22). 
5 Adnan, Mubeen. Fatima, Bushra. 2016. Sid. 69. 
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beroendeställningen till USA. Samarbetet misslyckades inledningsvis eftersom det 

rådde oenighet mellan Storbritannien och Frankrike, båda medlemmar i VEU. 

Storbritannien ville inte skapa ett för starkt EU som skulle provocera NATO och USA 

till isolering och trodde inte på en stark europeisk försvarspolitik som kan stå autonom i 

en konflikt. Frankrike såg däremot USA som en drivande faktor och att landet skulle ta 

EU mer seriöst som en enhetlig försvarsaktör.6  

VEU lade grunden för ett europeiskt försvarssamarbete. Under kalla kriget uppstod 

behovet av ett EU som tar ansvar för katastrofhantering och 1997 stiftades därför 

Amsterdamfördraget som syftar till att skapa strukturer och bestämmelser om EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Med detta fördrag talades det för 

första gången om en GUSP i Europa och genomfördes vid sidan om VEU och NATO. 

Med Amsterdamfördraget skapades också en utrikespost som Javier Solana besatt fram 

till 2009, posten var EU:s höga representant för den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Ändamålet med att skapa denna post var att EU skulle ha en enad 

röst externt. Med Lissabonfördraget 2009 utökades posten till att även omfatta posten 

som vice-president i EU-kommissionen. Målet med den gemensamma utrikes- och 

säkerehtspolitiken var i denna inledande period att skapa möjligheter för ett gemensamt 

försvar i EU. 

Under slutet av 2000-talet beslutade medlemmarna i VEU att överföra dess kapaciteter 

till EU och med Lissabonfördraget hade försvarsorganisationen integrerats helt i EU och 

lades därför ner 2011. Med det nya fördraget stiftades nya bestämmelser angående 

GUSP som framförallt innebar en solidaritetsklausul där alla medlemmar ingår i ett 

ömsesidigt stöd vid attack mot en annan medlem.7  

1.2 Problemformulering 

Med Lissabonfördraget som stiftades 2009 stärktes den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (GUSP) i EU genom att inrätta en utrikesrepresentant och EU:s 

utrikestjänst. Tanken med GUSP är att EU ska agera gemensamt vid yttre hot som ett 

                                                 
6 Howorth, Jolyon. Security and defence policy in the European Union. 2. Uppl. Basingstoke: 

Palgrave Macmillan. Sid. 3. 
7 Shaping of a common security and defence policy. 2016-07-08. European Union External 

Action. (hämtad 2017-05-07).  
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sätt att skydda enskilda medlemsländer från att möta säkerhetshot på egen hand.8 GUSP 

har blivit ett viktig säkerhetssamarbete där småstater har möjligheter att påverka. VEU 

var från början ett avtal mellan stora stater. När GUSP skapades i EU och efter 

utvidgningarna 1995, 2004 och 2007 fick småstater förbättrade handlingsmöjligheter än 

vad som tidigare funnits genom att ömsesidighet skapades mellan medlemsstaterna.  

 

Interdependens i EU innebär att medlemsstaters autonomi begränsas till förmån för 

maktförhållanden i organisationen. Enligt den tidigare forskningen är ekonomiska och 

militära kapaciteter en avgörande faktor för staters inflytande i EU:s olika organ.9 

Utifrån ett realistiskt perspektiv är därför småstaters handlingsmöjligheter och 

inflytande starkt begränsat till förmån för de större staterna Tyskland, Frankrike och 

Storbritannien. Men i ett mer integrerat politisk system som kommer närmre komplex 

interdependens är det relevant att undersöka hur ömsesidigheten mellan länderna skapar 

inflytande för småstater. Multilaterala politiska system kritiseras för att begränsa mindre 

aktörers direkta deltagande i beslutsprocessen och därmed begränsa idealet om lika 

deltagande. Robert O. Keohane menar däremot att multilateralism kan främja mindre 

aktörers möjligheter och rättigheter i det politiska systemet genom att det leder till mer 

representativitet.10 Interdependens innebär att även stater med stark ekonomisk och 

militär kapacitet kan vara beroende av småstaters inre resurser i beslutsprocessen. 

Genom att utgå från Sverige och Finland som två fall kommer studien att undersöka 

problemställningen hur ömsesidigt beroende mellan stater påverkar ländernas inflytande 

i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Utrikes- och Säkerhetspolitik. Europeiska Unionen. (hämtad 2017-03-15). 
9 Luša, Đana. Kurečić, Petar. 2015. ’The Number and Geographical Scope of the EU Foreign 

Policy Initiatives of Small Member States: Does ”smallness” matter?’ Croatian International 

Relations Review. Sid. 53.  
10 Keohane, O. Robert. M.fl. 2011. ’Constitutional Democracy and World Politics: A Response 

to Gartzke and Naoi’ International Organization. Sid. 602. 
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2 Syfte och frågeställningar  

 

Denna forskning kommer att undersöka staters inflytande i en gemensam organisation 

EU. Forskningen är relevant eftersom det inte finns tidigare studier som bedrivits om 

korrelationen mellan interdependens och inflytande i samband med beslutsprocessen i 

GUSP, något som denna undersökning ämnar att uppnå ett svar på. Genom att 

undersöka om interdependens, som förekommer i hög grad i EU, påverkar en stats 

inflytande kan resultatet bli avgörande för småstaters medlemskap i organisationen. 

Forskningen ämnar att bidra med ökad förståelse om inflytandet i EU eftersom den 

tidigare forskningen är bristande i interdependens-aspekten. Forskningen är en del av ett 

viktigt samhällsområde inom ramen för den europeiska politiken och ämnar att fördjupa 

och öka förståelsen inom detta, framförallt öka förståelsen av GUSP.  

 

Avsikten med denna studie är att undersöka småstaters inflytande och 

handlingsutrymme i beslutsprocessen i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 

med anledning av den ökade interaktionen och ömsesidigheten som förekommer mellan 

medlemsstaterna. Syftet är att studera detta genom en fallstudie av två småstater, 

Sverige och Finland, och studera utfallet hur ländernas interdependens i EU påverkar 

inflytandet i GUSP. Studien kommer att besvara följande frågeställning:  

- Hur påverkar ökad interdependens småstaters inflytande i EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik?  

 

Denna studie förväntas ge en bättre förståelse av GUSP som policy-område inom EU 

där medlemsstater uttrycker preferenser och en fördjupad kunskap om interdependens 

som skapande av inflytande i det internationella politiska systemet, framförallt för 

småstater med begränsade resurser.      

 

2.1 Avgränsningar  

Det har gjorts ett flertal avgränsningar för att göra studien genomförbar. Den första 

avgränsningen som gjordes var att enbart studera småstater. Eftersom den tidigare 

forskningen hävdar att stora stater har inflytande på grund av dess militära och 

ekonomiska kapacitet, säger inte dessa något intressant om resultatet. Småstaters 

inflytande är mer begränsat och utsatta, och de är mer ömsesidigt beroende av andra 

stater vilket gör dessa till intressanta analysobjekt. Definitionen av en småstat utgår från 
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den tidigare forskningen av Vaidotas Urbelis och hennes rapport The relevance and 

influence of small states in NATO and the EU common Foreign and Security policy. 

Urbelis definierar en småstat som alla stater som spenderar under 10 miljarder USD på 

försvarsutgifter.11 Utöver denna avgränsning är ytterligare en avgränsning nödvändig 

för att arbetet inte ska bli för omfattande och för att arbetet ska vara en genomförbar 

studie. Därför avgränsas arbetet också till att studera Sverige och Finland som två fall 

av en småstat vars inflytande i GUSP kommer att studeras, och båda länder passar in i 

Urbelis kategorisering av en småstat. Den tidsavgränsning som gjorts är att studera 

GUSP från 2009 då organet utvecklades med Lissabonfördraget och fick en 

utrikesrepresentant.  

 

 

2.2 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer inleda med en diskussion av det teoretiska ramverket 

som används i studien. Detta underlättar för läsaren att förstå hur metoden kommer att 

tillämpas och användas. Den teoretiska diskussionen avslutas med utformandet av den 

analysmodell som används i resultatdelen som utgörs av fyra egna ställda hypoteser 

som kommer att prövas. Slutligen avslutas avsnittet med en genomgång av den tidigare 

forskning som föregår uppsatsen. Efter detta kommer metod- och materialbeskrivning 

att presenteras som även tar upp frågan kring uppsatsens validitet och reliabilitet. 

Därefter kommer först en empirisk genomgång som diskuterar olika väsentliga aspekter 

som sedan går över i en analys av det empiriska materialet utifrån den analysmodellen 

som utvecklats. Avslutningsvis presenteras den slutsats som uppsatsen resulterat i, 

teoretiska såväl som metodologiska slutsatser, samt förslag på framtida forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Urbelis, Vaidotas. 2015. ’The relevance and Influence of Small States in NATO and the EU 

Common Foreign and Seciurity Policy’. Military Academy of Lithuania. Sid. 63. 
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3 Teoretiskt ramverk  

 

Det teoretiska ramverket kommer att utgå från två teorier som komplimenterar varandra. 

Dels kommer Robert Keohanes och Joseph Nyes teori om ömsesidigt beroende mellan 

stater och inom organisationer att utgöra ett lämpligt ramverk för studien. Tillsammans 

med Søren Christensens maktdimensioner om direkt makt och indirekt makt kommer 

detta att utgöra en omfattande utgångspunkt på småstaters inflytande i GUSP.  

 

3.1 Robert Keohanes och Joseph Nyes ”interdependence”  

Interdependens som teori utvecklades ursprungligen som en teori för att förstå politisk 

ekonomi, men med globaliseringens utveckling världen över blev den även relevant för 

studier av politik och maktförhållanden mellan aktörer. Interdependens innebär 

ömsesidigt beroende och makt innebär asymmetrisk interdependens. I ett politiskt 

system kan stater utnyttja det asymmetriska förhållandet för att erhålla makt. Makt 

erhålls därför inte enbart av stater med stor ekonomisk och militär kapacitet, som det ur 

ett realistiskt perspektiv kan anses, eftersom det inte är där makt förekommer enligt 

Keohane och Nye. Makten kommer från staters asymmetriska ömsesidiga beroende till 

andra stater eller aktörer. På grund av detta kan även en stormakt som USA vara 

underordnad terrorismens makt. Maktförhållandet mellan dessa parter innebär ett sårbart 

ömsesidigt beroende som gör att USA kan drabbas trots dess militära kapacitet.12  

 

För att studera interdependens som analytiskt koncept krävs att förhållandena inom det 

internationella politiska systemet kan karaktäriseras som komplex interdependens. 

Keohane och Nye kritiserar realismen och tillämpar istället komplex interdependens 

som en motpol. Teorin är en idealtyp och internationella system och stater placerar sig 

mellan realismen och komplex interdependens som två extrempunkter.13 Komplex 

interdependens karaktäriseras med tre kriterium och genom att koppla samman dessa 

med EU:s politiska system fungerar dessa som en operationell definition av vad EU som 

organisation innebär. De kriterierna är:14  

                                                 
12 Keohane, O. Robert. 2002. Power and governance in a partially globalized world. London: 

Routledge. Sid. 276-277. 
13 Keohane, O. Robert. Nye, S. Joseph. 2001. Power and Interdependence. New York: 

Longman. Sid. 20-21. 
14 Ibid. Sid. 21-22. 
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1. Flertal kanaler som sammankopplar samhällen, stater och aktörer. Kanalerna kan 

vara informella genom samtal och formella genom avtal, och dessa 

sammankopplingar är vad som karaktäriserar en mellanstatlig organisation som 

EU.  

2. Dagordningen består av flertal olika frågor och är inte arrangerat i en koncis 

hierarki som styrs av större stater. Det innebär därför att militär säkerhet inte 

dominerar dagordningen som realismen förespråkar, utan teorin betonar att 

ingen fråga är dominerande, och distinktionen mellan staters nationella intressen 

och utrikespolitiska intressen blir diffus. EU:s politik styr inte bara över 

medlemsstaternas utrikespolitik utan genomsyrar hela staternas politiska 

styrning på lokal nivå i kommuners politik.  

3. Där komplex interdependens råder, används inte militär makt mot andra stater 

eller aktörer inom regionen. Regionen fungerar som en allians som riktar den 

militära makten utåt snarare än inåt mot den egna alliansen. Detta kriterium 

kännetecknar den allians mellan medlemstaterna som EU innefattar.   

 

Utifrån dessa tre karaktärsdragen kan man definiera EU som en organisation där 

komplex interdependens råder, vilket motiverar varför teorin är användbar för studien.  

 

3.1.1 Interdependens som analytiskt koncept  

Interdependens handlar om kostnader och vinster mellan ömsesidigt beroende aktörer. 

Keohane och Nye menar att ett gemensamt beroende som enbart medför fördelar för 

aktörerna inte är möjligt, utan ett interdependent förhållande innebär alltid en kostnad 

eftersom det begränsar en aktörs autonomi.15 I denna studie är aktörerna 

medlemsstaterna i EU och den politiska organisationen i EU innebär ett ömsesidigt 

beroende mellan alla stater. Att två stater är ömsesidigt beroende innebär att det inte 

enbart är kostsamt för småstater som har begränsade resurser, utan småstater kan ha 

viktiga resurser som stora stater är beroende av. I detta fall kommer teorin att undersöka 

Finland och Sverige som två småstater som är ömsesidigt beroende till varandra och 

andra stater i EU, och hur det påverkar staternas inflytande i beslutsprocessen i GUSP.   

 

Keohane och Nye betonar att det är asymmetriska förhållanden mellan de ömsesidigt 

beroende staterna som skapar inflytande till stater. I asymmetrisk interdependens kan 

                                                 
15 Ibid. Sid. 8. 
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stater som är mindre beroende av övriga medlemsstater utnyttja situationen som ett sätt 

att utöva makt.16 Därför är det väsentligt vid en analys av Sveriges och Finlands 

inflytande att undersöka om det förekommer ett asymmetriskt förhållande mellan 

medlemsstaterna vid beslutsprocessen i GUSP.  

 

Vid interdependens som ett analytiskt koncept diskuterar Keohane och Nye begreppet i 

samband med känslighet och sårbarhet. Känslighet framkommer vid interaktion mellan 

medlemsstaterna och innebär hur mottaglig en stat är vid förändringar i en annan stat. 

Det handlar om vilka kostnader som en stat utsätts för genom interaktion och 

interdependens med en annan stat. En stats sårbarhet handlar om tillgängliga eller 

kostsamma alternativ som olika stater hanterar. Med andra ord kan det förekomma 

underliggande kapaciteter inom en stat som påverkar landet till att vara mer eller mindre 

sårbart ömsesidigt beroende till övriga medlemsstater.17  

 

Med dessa två dimensioner kan interdependens undersökas. Sårbar interdependens 

inkluderar staters inre faktorer som kan påverka hur sårbar staten är i en politisk 

process. Känslig interdependens ger enbart en kortsiktig indikation på ett lands 

förhållande till övriga länder och diskuterar inte nationella faktorer som påverkar det 

ömsesidiga beroendet.18 Eftersom studien har ett fokus på Sverige och Finland som 

småstater, är det lämpligt att avgränsa till att enbart undersöka dimensionen om 

sårbarhet tillsammans med en undersökning av asymmetrisk interdependens i GUSP.  

 

3.2 Søren Christensen och direkt/indirekt makt 

Søren Christensen diskuterar sex olika maktdimensioner som förklaring till aktörers 

makt i en organisation som EU. Dimensionerna fokuserar på olika centrala former av 

maktutövning och mest relevant för denna studie kommer de två första 

maktdimensionerna att vara. De två första maktdimensionerna berör en aktörs Direkta 

makt och Indirekta makt över beslutsprocessen i ett politiskt system. I denna studie är 

det därmed Sveriges och Finlands direkta- och indirekta makt över beslutsprocessen i 

GUSP som denna teorin tillämpas på. Christensen förklarar likt Keohane att makt är 

                                                 
16 Ibid. Sid. 9. 
17 Ibid. Sid. 10-11. 
18 Ibid. Sid. 13. 



  
 

9 

något oundvikligt eftersom det inte är möjligt med socialt eller politiskt samspel utan 

ömsesidig påverkan.19  

 

3.2.1 Direkt makt – den första maktdimensionen 

Den direkta makten används direkt i beslutsprocessen genom en aktörs auktoritet över 

andra aktörer. Dimensionen handlar om att stater får igenom egna preferenser genom 

sin auktoritära roll i organisationen som ger landet mer handlingsutrymme i 

beslutsprocessen.20 Beslutsprocessen som utgör utgångspunkten för denna 

maktdimension innebär alla aktiviteter på dagordningen, från att ärendet tas upp på 

dagordningen tills att ett beslut i detta fall tas av medlemsstaterna i EU.21  

 

För att studera den direkta makten i beslutsprocessen används den rationella 

aktörsmodellen. Beslutsprocessen består av olika faser varigenom ett beslut tas och 

maktutövandet pågår i dessa faser.22 Aktörsmodellen innebär att de mål som aktörer har 

ligger till grund för beslutsfattande i en situation. När ett beslut ska tas ges olika 

alternativ att välja mellan i en situation. Dessa alternativ studeras grundligt utifrån 

konsekvenserna som de genererar. Det är dessa konsekvenser som aktörerna sedan ska 

ta ett rationellt beslut utifrån tillsammans med preferenser och mål.23 Genom att länder 

är sårbart ömsesidigt beroende enligt Keohanes teori, kan mindre sårbara länder påverka 

andra genom interdependens i det beslutsfattande stadiet.  

 

För att avgränsa analysen av beslutsprocessen i GUSP i samband med den direkta 

makten som utövas av småstaterna Sverige och Finland, så kommer endast de beslut 

som tas att analyseras i förhållande till respektive lands nationella intressen som 

uttryckts i beslutsprocessen. Om större medlemsstater i EU får betydande inflytande 

över besluten som tas där ländernas egna preferenser genomsyrar besluten och 

småstaternas intressen begränsas, kommer detta att upptäckas genom en analys av den 

direkta makten Sverige och Finland har i GUSP.  

 

 

                                                 
19 Christensen, Søren. M.fl. 2014. Makt, beslut och ledarskap: märkbar och obemärkt makt. 

Lund: Studentlitteratur AB. Sid. 13.  
20 Ibid. Sid. 22. 
21 Ibid. Sid 24.  
22 Ibid. Sid. 26. 
23 Allison, Graham. Zelikow, Philip. 1999. Essence of decision. New York: Longman. Sid. 18.  
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3.2.2 Indirekt makt – den andra maktdimensionen  

Den andra maktdimensionen inkluderar fler aktörsrelationer och processer än den första. 

Maktdimensionen utvecklades som en kritik mot direkt maktanalys. Kritiken menade att 

direkt makt är otillräcklig som bara studerar beslutsprocessen och makt kan utövas även 

utanför dagordningen.24 Den indirekta makten kan utövas genom att hindra att ärenden 

kommer upp på beslutsarenan. Ett sätt att utöva indirekt makt är att avstå från att rösta i 

ett beslut.25  

 

Indirekt maktanalys består av två filter i sig som studeras. Filter 1 studerar ”val av 

beslutsarena och reglering av beslutsärenden”26 och filter 2 studerar 

”Implementeringen av besluten”27. Arbetet kommer bara att avgränsa sig till att studera 

filter 1 eftersom en studie av implementeringen av besluten skulle innebära att arbetet 

blir för omfattande och det berör inte småstaters inflytande i lika hög grad som filter 1.  

 

En småstat får inflytande med möjligheten att delta vid valet av beslutsarenan och vilka 

frågor som ska tas upp på dagordningen. Asymmetrisk interdependens studeras i 

samband med indirekt analys eftersom det handlar om vilka staters intressen som får 

utrymme på beslutsarenan och vilka som begränsas. Christensen menar att aktörer som 

är mer involverade och med starka resurser får mer utrymme på beslutsarenan än 

mindre aktörer.28 En sådan stark resurs kan vara militär kapacitet, ekonomisk kapacitet, 

eller andra resurser som skapar ett asymmetriskt maktförhållande mellan stater. För att 

studera indirekt makt kommer därför processen kring utvecklandet av dagordning i 

GUSP att analyseras för att se vilka möjligheter som tillåts för Sverige och Finland.  

 

3.3 Analysmodell  

En analysmodell kommer i detta avsnitt att utformas utifrån de operationaliseringar som 

görs av de teoretiska perspektiven som tagits upp. De operationella definitionerna 

kommer att utgå från både Keohane och Nyes teori om interdependens och Christensens 

maktanalytiska definitioner av direkt och indirekt makt.  

 

                                                 
24 Christensen, Søren. M.fl. 2014. Sid. 37-38. 
25 Ibid. Sid. 39.  
26 Ibid. Sid. 41. 
27 Ibid. Sid. 44.  
28 Ibid. Sid. 42. 
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Interdependens som analytiskt koncept definieras enligt Keohane och Nye som känslig 

interdependens och sårbar interdependens. Eftersom studien utgår från småstater som 

har begränsade resurser, är sårbar interdependens det mest lämpliga att studera då 

begränsade resurser inte behöver innebära begränsat inflytande. Stora stater kan vara 

sårbart interdependenta till småstaterna. Sårbar interdependens förekommer vidare i 

asymmetriska maktförhållanden, som därför också kommer att ingå som en indikator i 

analysmodellen. Tillsammans med Christensens definition av direkt och indirekt makt 

kommer detta att forma en lämplig analysmodell. 

 

För att studera det teoretiska ramverket har en analysmodell utvecklats utifrån de 

operationaliseringar som gjorts. Teorierna är parallella och varje idealtyp (hypotes) av 

den teoretiska definitionen hänger samman. Den analysmodell som utformats preciseras 

i fyra hypoteser som tillsammans om den övergripliga frågeställningen; Hur påverkar 

ökad interdependens småstaters inflytande i EU:s gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik?. De fyra hypoteserna som ställs är:  

 

Sverige och Finland har inflytande genom asymmetriska maktförhållanden i GUSP.   

Sverige och Finland har inflytande genom sårbar interdependens i GUSP.  

Sverige och Finland har inflytande genom direkt makt i GUSP.  

Sverige och Finland har inflytande genom indirekt makt i GUSP. 

 

För att genomföra undersökningen med den utformade analysmodellen, krävs att 

analytiska mätinstrument utvecklas för att förhindra ett subjektivt tolkningsarbete. 

Därför kommer studien att fokusera på politiska, ekonomiska och militära faktorer i 

Sverige och Finland. Politiska samarbeten med andra organisationer utöver GUSP 

stärker asymmetrin för länderna, såväl som neutralitetspolitiken då länderna är mindre 

beroende av ömsesidigt samarbete. Starka ekonomiska faktorer kan stärka den 

asymmetriska interdependensen, men sänker om de ekonomiska faktorerna är svaga. De 

ekonomiska faktorerna fokuserar främst på militär kapacitet. Militära faktorer berör hur 

länderna har reagerat med anledning av ökat säkerhetshot i Europa. Intensifierat och 

ökat försvarssamarbete och ökade resurser till militären innebär att länderna är inte är 

sårbart interdependenta eftersom det stärker deras nationella ställning i det 

internationella systemet. Hypoteserna om den direkta- och indirekta makten mäts 
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genom att studera beslutsprocessen i GUSP med ett fokus på de formella möjligheter 

som Sverige och Finland har till inflytande.  

 

Hypoteserna som ställs är tvådelat utformade, därmed besvaras de antingen med att de 

bekräftas av omständigheter i Sverige och Finland, eller förnekas av omständigheter i 

Sverige och Finland. Ekonomiska, politiska och militära faktorer samt beslutsprocessen 

i GUSP används för att besvara hypoteserna. 

 

3.4 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som föregår detta arbete är omfattande. EU:s utveckling som 

organisation är omdiskuterad såväl som det ömsesidiga beroendet som skapats med 

globaliseringens och internationaliseringens framväxt.  

 

Stuart Kaufman diskuterar likt Keohane om konsolidering i det internationella systemet 

i artikeln The fragmentation and consolidation of world politics (1997). Kaufman 

diskuterar olika faktorer som driver det politiska systemet både till konsolidering och 

fragmentering till skillnad från Keohane som enbart diskuterar interdependens i 

samband med internationell politik. Kaufman menar att samma faktorer som för 

världens stater närmre varandra även begränsar denna utveckling och att världen blir 

mer fragmenterad. Dels främjas konsolidering i det internationella systemet av ett själv-

hjälpbeteende som härleder ur anarki som driver stater till att hjälpa grannländer. En 

andra kraft som driver systemet mot konsolidering är ekonomisk interdependens som 

främjar ett system där stater expanderar mot varandra. En tredje faktor är principen om 

enhetlig identitet, som kan driva systemet mot fragmentering eftersom det kan 

destabilisera imperium. Till sist är administrativ kapacitet i form av social teknologi 

som fungerar både som en främjande och begränsande faktor eftersom förekomsten av 

social teknologi är nödvändig för att hantera stora enheter såsom EU och konsolidering 

sker om det finns. Om det råder brist på fungerande social teknologi fragmenteras 

istället systemet.29 De faktorer som leder till konsolidering bidrar inte bara till en 

ömsesidigt beroende värld eftersom samma faktorer därmed även kan fragmentera 

världen. 

 

                                                 
29 Kaufman, J. Stuart. 1997. ’The Fragmentation and Consolidation of International Systems’. 

International Organization. Sid. 174.  
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En studie av Katerina Oskarsson och Steve A. Yetiv diskuterar interdependens mer 

specifikt i ett fall om Ryssland och Persiska Viken. Genom artikeln Russia and the 

Persian Gulf: Trade, Energy and Interdependence visar Oskarsson och Yetiv Rysslands 

interdependenta förhållande till länderna i regionen kring Persiska viken genom att 

Ryssland bedriver handel och har ett energisamarbete med länderna, detta gör Ryssland 

ekonomiskt ömsesidigt beroende till regionen.30 Fallet som utgör denna forskning av 

Oskarsson och Yetiv betonar vad Keohane definierar i sin teori, att även stora stater kan 

vara ömsesidigt beroende till småstater.  

 

Maria Strömvik har i sin avhandling To act as a unin. Explaining the development of the 

EU:s collective foreign policy forskat kring den gemensamma utrikespolitiska 

utvecklingen EU har genomgått. Strömvik beskriver utvecklingen av GUSP som den 

mest dynamiskt avancerade och undersöker varför denna utveckling har intensifierats 

mellan åren 1979-2000.31 Genom forskningen menar Strömvik att det inte är 

institutionalisering eller förändrad hotbild mot EU som orsakat detta, utan det är 

staternas gemensamma önskan om inflytande över den internationella processen som 

orsakat en intensifierad utveckling av det gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska 

området i EU.   

 

Den tidigare forskningen ger intressanta infallsvinklar till arbetet, men trots den 

omfattande forskningen som redan bedrivits inom interdependens och EU:s 

gemensamma utrikespolitik, så saknas det forskning om korrelationen kring dessa och 

småstater som denna uppsats ämnar att besvara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Oskarsson, Katerina. Yetiv, A. Steve. 2013. ’Russia and the Persian Gulf: Trade, Energy and 

Interdependence’. The Middle East Journal. Sid. 381. 
31 Strömvik, Maria. 2005. To act as a union. Explaining the development of the EU:s collective 

foreign policy. Departmant of Political Science, Lund University. Sid. 21. 
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4 Metod och material  

 

I följande avsnitt diskuteras den övergripande forskningsdesignen som utformas för 

arbetet och avslutas med en diskussion kring validitet- och reliabilitetsaspekter.  

 

4.1 Metod  

Valet av metod utgår främst från studiens karaktär. Kvalitativ metod är lämpligt vid 

studier av få variabler som studeras genomgående, och kvantitativ metod studerar 

många variabler för att få ett generaliserat resultat. Denna studie utgår från få variabler 

och kommer studera Sveriges och Finlands inflytande i GUSP mer djupgående, därför 

kommer metoden för studien att vara en kvalitativ metod. Vidare kommer den 

kvalitativa metoden att omfatta en textanalytisk metod eftersom det är officiella 

dokument från EU och saternas regeringar som kommer analyseras. En textanalys 

genomförs genom att ställa frågor till texten vid undersökning och få ett svar på 

frågorna genom texten.32  

 

Det finns olika inriktningar inom textanalys och den metod som uppsatsen kommer att 

använda sig av är funktionell idéanalys. Denna metod har förklarande ambitioner och 

förutsätter att idén som analyseras placeras som orsaksvariabel.33 Eftersom uppsatsen 

ämnar att undersöka hur interdependens påverkar småstaters inflytande i GUSP, 

fungerar interdependens som en orsaksvariabel som påverkar utfallet i beslutsprocessen 

i GUSP och därför är det en funktionell idéanalys som kommer att genomföras.  

 

I det empiriska materialet kommer analysen att utgå från idealtyper som texten som kan 

klassificeras genom. Dessa idealtyper ställs i en analysmodell som kommer att forma ett 

ramverk för analysen. Idealtyper förklarar inte verkligheten utan ställs mot verkligheten 

för att formulera hypoteser om det fenomen som analyseras. Det är ett analytiskt 

instrument som renodlar de egenskaper som studeras.34 I denna uppsats kommer 

analysmodellen att utformas av de renodlade egenskaper som indikerar inflytande i 

GUSP, vilka utgår från det teoretiska ramverket av Keohane och Christensen. Att 

                                                 
32 Esaiasson, Peter, m.fl. 2012. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. 4. Uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. Sid. 210. 
33 Bergström, Göran. Boréus, Kristina. 2012. Textens mening och makt. 3. Uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. Sid. 147. 
34 Ibid. Sid. 150.  
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använda idealtyper som analytiskt verktyg underlättar tillvägagångssättet vid en analys 

eftersom det systematiserar undersökningen av materialet. Eftersom det i samband 

idéanalys även kommer vara en fallstudie mellan Sverige och Finland är idealtyper som 

analysverktyg därför väldigt lämpligt.  

 

Fallstudiemetoden används eftersom studien fokuserar på Sverige och Finland som två 

fall av småstater vars inflytande i GUSP undersöks. Fallstudier används för att få 

djupgående förklaringar av de fall som studeras och med ambitionen att generalisera 

resultatet utifrån de valda fallen. Genom att undersöka mer specifika fall kan viktiga 

inverkansaspekter inkluderas i resultatet. Fallstudiemetoden valdes eftersom arbetet är 

en kvalitativ metod som undersöker mer ingående staternas inflytande i GUSP, och att 

undersöka alla småstater i EU hade gjort arbetet för omfattat. Därför avgränsades 

arbetet till att undersöka Sverige och Finland som två fall av småstater och dess 

inflytande i GUSP, med målet att generalisera resultatet till att omfatta alla småstater i 

EU.  

 

Vid valet av fall utgick studien från most different system design, MDSD. Det innebär 

att fallen i många faktorer skiljer sig åt förutom några få likartade variabler som utgör 

fokus för analys. Fallen Sverige och Finland skiljer sig åt både politiskt och ekonomiskt, 

men är likartade utrikespolitiskt och i den centrala faktorn att båda länder är småstater 

och gick med i EU samma år, 1995. Genom att ge två olika perspektiv kan studien 

lättare generaliseras till att gälla alla småstater i EU, eftersom alla småstater är olika 

men likartade i resurser och ömsesidigt beroende i Europa. Att generalisera är en viktig 

ambition för studien att kunna genomföra och därför ansågs MDSD vara det mest 

lämpliga systemet att välja fall utifrån. Studien kommer alltså att vara en kombination 

av metoder, en idéanalytisk fallstudie av Sverige och Finland.  

 

4.2 Metodproblem  

Problem med den valda metoden kommer att hanteras för att uppnå reliabilitet för 

uppsatsen. Ett väsentligt problem är att det är ett subjektivt tolkningsarbete som görs 

vilket i hög grad kan påverka uppsatsens resultat eftersom alla kan tolka samma 

material olika. Resultatet kan därför påverkas av vem som genomför undersökningen. 

Detta problem bemöts med att utveckla en analysmodell av idealtyper. Med 

analysmodellen har en diskussion förts angående mätningsredskap av fenomenet som 
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undersöks. Genom att använda analysmodellen kan tolkningsutrymmet begränsas och 

reliabilitetsproblemet hanteras därmed. Vidare reliabilitetsaspekter diskuteras i kap. 4.4 

Validitet och Reliabilitet.  

 

4.3 Material  

Urvalet av det empiriska material som används i undersökningen görs genom att stor 

hänsyn tas till olika källkritiska kriterier för att uppnå ett säkert och trovärdigt resultat. 

De grundläggande aspekterna för att få uppnå detta är att materialet är oberoende, äkta 

och samtidigt med den handling som materialet beskriver.35  

 

Valet av material kommer främst att bestå av primärkällor. Eftersom det är en 

beslutsprocess i EU som utgör analysobjekt kommer därför EU:s officiella sidor och 

dokument att förse stort källmaterial. Den viktigaste lagen i EU som används som 

empiriskt material är Lissabonfördraget från 2009. Denna används eftersom det var med 

detta fördrag som EU utvecklade den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 

den förklarar institutioners uppgifter samt lagar om hur beslutsprocedurer ska gå till. 

Utöver fördraget kommer övriga EU-dokument att vara användbart främst de dokument 

som berör GUSP, detta material hittas EU:s databas EUR-LEX.  

 

Material om de valda fallen kommer att tas från utrikesdepartementen, Sveriges 

regering, Finlands stadsråd och försvarsmakten i båda länder. Där kan man hitta 

genomgående material om ländernas förhållande till andra stater i EU, och dess 

handlingar inom EU:s olika institutioner och organ. Några av dessa dokument kommer 

att vara Sveriges Utrikesdeklaration 201736 och Finlands Regeringsprogram för den 

nytillsatta statsministern 201537. Likt utrikesdeklarationen diskuterar denna Finlands 

position och makt i förhållande till andra länder vilket ger en uppfattning om landets 

interdependens i EU.  

 

 

 

 

                                                 
35 Esaiasson, Peter, m.fl. 2012. Sid. 282-284. 
36 Regeringens utrikesdeklaration 2017. Regeringskansliet. (hämtad 2017-04-13). 
37 Regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Statsrådet. (hämtad 2017-04-

13).   
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4.4 Validitet och Reliabilitet  

Validitet handlar om att studien undersöker det som ska undersökas och motiverar 

trovärdigheten i den operationalisering som genomförts.38 Komplex interdependens 

förekommer inom system där specifika karaktärsdrag utmärker den politiska 

organisationen. Dessa tre karaktärsdrag är; flertal kanaler som sammankopplar aktörer, 

stater och samhällen, en mångfald av frågor tas upp utan att någon dominerar agendan, 

och till sist att militär makt riktas utåt från alliansen. Att studera interdependens i EU är 

ett lämpligt val eftersom det utifrån dessa tre kategoriseringar förekommer ömsesidighet 

mellan medlemsstaterna. Interdependens kan förklara maktförhållanden som medför 

inflytande till aktörer på bekostnad av andra och genom att studera interdependens i 

GUSP utifrån Sverige och Finland som två valda fall, kommer inflytande att kunna 

studeras och det är därför en lämpligt vald teori för studiens ändamål. Intern validitet 

handlar om urvalet av idealtyper, att de är valida för studiens syfte.39 De idealtyper som 

valts genom operationaliseringar anses ha hög validitet eftersom de representerar olika 

former av inflytande i ett maktförhållande och i en beslutsprocess.  

 

Extern validitet innebär att tids- och rumsavgränsningar är valida val för studiens 

syfte.40 Eftersom denna studie har generaliseringsambition är det viktigt att fallen som 

valts har hög validitet.41 Den tidsavgränsning som gjorts är att studien fokuserar på 

beslutsprocessen i GUSP. Eftersom utrikes- och säkerhetspolitiska organet i EU 

utvecklades i samband med Lissabonfördraget, har tidsavgränsningen för studien 

lämpligen avgränsat sig från införandet av fördraget 2009 fram till nutid. 

Rumsavgränsningen har varit att studera småstater, och i två specifika fall Sverige och 

Finland. Båda länder har begränsade resurser, bland annat militära och ekonomiska 

resurser, och är därför ömsesidigt beroende av många EU-länder, därför är de lämpliga 

att studera för studiens syfte. Det finns ingen störande faktor i form av andra resurser 

som påverkar inflytandet eftersom populationen småstater som valts redan från början 

utgår från stater med begränsade resurser, därför kan resultatet antas generaliseras till att 

gälla hela den valda populationen, småstater, utifrån de valda fallen Sverige och 

Finland.42 

                                                 
38 Esaiasson, Peter, m.fl. 2012. Sid. 57.  
39 Ibid. Sid. 89. 
40 Ibid. Sid. 89. 
41 Ibid. Sid. 156. 
42 Ibid. Sid. 166. 
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Reliabiliteten handlar om att resultatet man kommer fram till är trovärdigt genom att 

studien genomförts på ett välgrundat sätt och med trovärdiga källor för studiens syfte. 

Eftersom studien främst kommer att använda sig av primärkällor från EU:s officiella 

dokument och lagar, anses reliabiliteten i studien vara hög. Tidningsartiklar kommer att 

undvikas då dessa kan ge vinklade bilder och eftersom studien berör EU:s legitimitet i 

form av alla staters lika möjligheter, är objektivitet väldigt viktigt att upprätthålla i 

studien.  
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5 Sverige, Finland och GUSP 

 

Följande avsnitt kommer att presentera empirin som finns tillgänglig. Avsnittets 

disposition kommer att utgå från fallen som studeras, Sverige och Finland och dess 

politiska, ekonomiska och militära kompetenser. Dessa ger en grund till analysen av 

ländernas asymmetriska och sårbara interdependens i förhållande till andra stater i 

GUSP. Till sist avslutas avsnittet med en genomgång av beslutsprocessen i GUSP 

utifrån vilket staternas direkta- och indirekta makt kan analyseras.  

 

5.1 Sverige  

Sverige är ett växande land till befolkningen och ett stort land till ytan, ändå kan landet 

definieras som en småstat. Trots att det är en småstat driver Sverige en relativt aktiv 

utrikespolitik och med ökat säkerhetshot de senaste åren i Europa har samverkan över 

gränser blivit allt viktigare.  

 

5.1.1. Neutralitetspolitik 

Under 1900-talets konflikter förde Sverige en neutralitetspolitik med militär 

alliansfrihet i fred. Alliansfriheten innebär att landet inte ingår i försvarsgarantier med 

andra allianser med syftet att undvika att hamna i konflikter.43 För Sverige är den 

neutralitet som drivits i utrikespolitiken lång tid tillbaka en fråga om identitet och den 

grundar sig på en stark tro om att det stärker landets säkerhet.44 Neutralitetspolitiken 

upprättades första gången 1812 och fick ett starkt folkligt stöd i samband med att 

inhemsk stabilitet och säkerhet ökade. Sedan dess har folkets stöd förblivit väldigt 

starkt.45 Nationell identitet skapas av folkets uppfattning av landet i internationell 

politik, vad som anses vara ”svenskt” är folkets starka stöd för att vara neutrala och det 

är därför en fråga om landets identitet.46 EU:s gemenskap och innebärande 

interdependens har en stor påverkan på medlemsstaterna och dess politik. Sveriges 

alliansfrihet förändrades när landet gick med i EU 1995. Sedan 1999 har landet varit 

aktivt i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och dess beslut som blivit ett 

alltmer institutionaliserat organ inom EU. Några av de förändringar som skett inom 

                                                 
43 Militär alliansfrihet. 2015-10-05. Säkerhetspolitik.se. (hämtad 2017-04-28).  
44 Howorth, Jolyon. 2014. Sid. 120.  
45 Eliasson, Johan. 2004. Traditions, Identity and Security: the Legacy of Neutrality in Finnish 

and Swedish Security Policies in Light of European Integration. European Integration. Sid. 4.  
46 Ibid. Sid. 5. 
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Sveriges säkerhetspolitik är förändrad lagstiftning angående internationella militära 

aktioner och en ny säkerhetsdoktrin.47  

 

Sveriges utrikesdeklarationen 2017 diskuterar det ökade ostabila läget i världen och i 

samband med diskussionen beskrivs att ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om 

en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi 

förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska 

därför kunna ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt.”.48 Sveriges utrikespolitik 

grundar på sammanhållning och samarbete med övriga Norden-länder, NATO och 

OSSE. Detta anses vara kompatibelt med, och en del av, landets alliansfrihet och stärker 

säkerheten i det internationella systemet.   

 

5.1.2 Internationellt samarbete  

Sverige för flera samarbeten med olika internationella organisationer. Det främsta 

internationella samarbetet är det med EU där GUSP är en viktig del av landets 

utrikespolitik. Utöver EU har länderna i Norden-regionen ett nära samarbete genom 

organisationen Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) där samtliga länder i 

Norden ingår oavsett medlemskap eller ej i EU och NATO. NORDEFCO är ett militärt 

och politiskt samarbete vars syfte är att stärka det nationella försvaret i alla deltagande 

länder genom samarbete. En del av arbetet i samarbetet sker genom att utveckla 

kapaciteter att kunna agera gemensamt vid aktioner.49 Sedan 2014 har detta samarbetet 

stärkts av fler nationer genom att det utökats till att omfatta även de baltiska länderna.50  

 

Utöver samarbetet i NORDEFCO för Sverige också samarbete NATO. Partnerskap för 

fred (PFF) är ett samarbete mellan NATO och länder i Europa och Centralasien som 

inte är med i alliansen och används som instrument för att samordna, utveckla och 

stärka staternas styrkor för fredsbevarande insatser.51 Syftet med PFF är att öka 

                                                 
47 Ibid. Sid. 1. 
48 Regeringens utrikesdeklaration 2017. Regeringskansliet. Sid. 3. (hämtad 2017-04-27). 
49 The basics about NORDEFCO. NORDEFCO. (hämtad 2017-04-28). 
50 Howorth, J. 2014. Sid. 90.  
51 Regeringens skrivelse 2008/09:137. Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska 

partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser. Sid. 3. 
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stabilitet, motverka hot mot fred och att bygga upp stärkta säkerhetsförhållanden mellan 

NATO och samarbetsländerna.52  

 

Sverige har också ett nära försvarssamarbete med Finland som fördjupades 2014. Detta 

samarbete grundar sig på att länderna har en likvärdig historia, likasinnade värderingar 

och integrerade ekonomier. Länderna bedömer det säkerhetspolitiska läget utifrån 

samma utgångspunkter och samarbetet syftar till att stärka ländernas försvarsförmågor 

och öka säkerheten i Östersjöregionen. Att stärka samarbetet i Norden betonas som 

viktigt för att regionens inflytande i den internationella politiken ska ha betydelse.53   

 

5.1.3 Militär kapacitet 

Den osäkra situation som ökat i regionen kring Sverige och Europa har gjort att landet 

lagt mer resurser på att förstärka försvarsförmågan, samtidigt som internationella 

försvarssamarbeten har utökats och fördjupats.54 Sverige spenderar 1.1 % av BNP på 

försvarsutgifter55 vilket innebär ca 5.4 miljarder USD. Sveriges militära försvar är ett 

insatsförsvar som innebär att de nationella styrkorna snabbt kan sättas in och användas 

direkt vid behov, även nationella såväl som internationella krissituationer.56 Efter 

Ukrainakrisen ändrades den försvarspolitiska inriktningen som innebar att den svenska 

försvarsförmågan skulle stärkas mellan åren 2016-2020 och 2017 infördes allmän 

värnplikt igen. Målet är att med ekonomiska, politiska och diplomatiska medel utgöra 

en tröskel för ett attackerande land.57 Den nya försvarspolitiska inriktningen ska också 

fokusera på att fördjupa samarbetet med Sveriges bi- och multilaterala försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten58, och planeringen för det civila försvaret bör återupptas 

och genomföras. Det civila försvaret syftar till att förbereda samhället för att hantera 

situationer vid höjd beredskap och fungerar som ett stöd till försvarsmakten för att öka 

dess operativa förmåga i krigssituation.59   

 

                                                 
52 Partnership for Peace programme. 2016. North Atlantic Treaty Organization. (hämtad 2017-

05-01). 
53 Stadsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. 2016-08. Stadsrådets kansli. Sid. 23-

24.  
54 Mål för utrikes- och säkerhetspolitik. 2016. Regeringskansliet. (hämtad 2017-05-01). 
55 Sverige, utrikespolitik och försvar. 2017-03-08. Landguiden. (hämtad 2017-04-11). 
56 Militärt försvar, Sverige. 2017-01-09. Säkerhetspolitik.se. (hämtad 2017-05-02). 
57 Det svenska försvaret. 2015-05-26. Regeringskansliet. (hämtad 2017-05-01).  
58 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–
2020. Sid. 1. 
59 Ibid. Sid 104.  
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Sveriges armé är inriktad både mot nationella och internationella insatser och bidrar 

med personal och materiel. Armén ska därför vara beredd på insatser utanför Sveriges 

gränser om ett sådant riksdagsbeslut tas. Eftersom GUSP inte har en militär utan det är 

medlemsländerna som förser militära och civila resurser vid insatser är armén i Sverige 

i högsta grad relevant för EU:s säkerhetspolitik eftersom riksdagsbeslut kan tas utifrån 

beslut som tas i GUSP.60   

 

5.2 Finland  

Finland driver likt Sverige en aktiv utrikespolitik som förespråkar samarbete för att 

stärka internationell säkerhet. Finland är en småstat som till övervägande del betonar 

landets säkerhet som motiv för det utrikespolitiska arbetet.    

 

5.2.1 Neutralitetspolitik  

Likt Sverige står Finland bortom militära allianser och motiverar denna alliansfrihet 

som försäkran av stabilitet och säkerhet i norra Europa. Ett starkt syfte med 

alliansfriheten är att ha en stabil säkerhetspolitik utan snabba omslag för att stärka 

landets säkerhet.61 Trots likheten med Sveriges militära alliansfrihet, är landet 

alliansfritt av andra orsaker. För Sverige handlar det om en identitetsfråga medan det för 

Finland är en mer realistisk inriktning i säkerhetspolitiken med anledning av landets 

geografiska position vid ryska gränsen.62 Den pragmatiska och realistiska inriktningen i 

säkerhetspolitiken i Finland härleder från självständigheten från Ryssland 1917. En 

viktig del i neutralitetspolitiken är att den implementerades utan moralisk eller 

ideologisk inverkan. Neutralitetspolitiken förespråkades som det mest praktiska och 

mest objektiva valet av utrikespolitik och landet har likt Sverige fortsatt driva 

neutralitetspolitiken fram till medlemskapet i EU 1995.63  

Finlands regeringsprogram för Julia Sipiläs regering som tillsattes 2015 uttrycker en 

liknande oro likt Sveriges om den ökade internationella osäkerheten där både terrorism, 

cyberhot och utvecklingen i Ryssland ses som möjliga hot mot landet.64 Genom 

                                                 
60 Armén. Försvarsmakten. (hämtad 2017-05-05). 
61 Sipilä, Juha. Löfven, Stefan. 2016-01-26. ’Vår alliansfrihet bidrar till stabilitet i norra 

Europa’. Dagens Nyheter. (hämtad 2017-05-01).  
62 Howorth, Jolyon. 2014. Sid. 120.  
63 Eliasson, Johan. 2004. Sid. 3. 
64 Regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Statsrådet. Sid. 9. (hämtad 

2017-05-02). 
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medlemskapet i EU omdefinieras utrikespolitiken för att integreras med övriga 

medlemsstater.65 Denna utveckling har skett sedan Finland gick med i EU och idag 

förespråkar Finland främjandet av en stark gemensam utrikes- och säkerhetspolitik med 

enighet inom EU.66 Landet strävar efter en aktiv utrikespolitik för att främja demokrati, 

fred och stabilitet, och regeringen arbetar för att stärka Finlands internationella ställning 

genom att stärka försvarsförmågan och intensifiera försvars- och säkerhetssamarbetet, 

framförallt i GUSP.67  

5.2.2 Internationellt samarbete  

Finland driver samma samverkan med övriga nordiska länder som Sverige genom 

organisationen NORDEFCO och är likt Sverige med i NATO:s projekt PFF. En viktig 

del av den finska försvarspolitiken är att delta i internationellt krishanteringssamarbete, 

framförallt genom EU, OSSE, FN och NATO och det anses vara ett medel för att stärka 

Finlands säkerhet genom fredsbevarande insatser i omgivningen.68 Finland förespråkar 

också internationellt samarbete som betydande för stabilisering i det internationella 

systemet. Ur finländskt perspektiv är samarbetet med NATO väldigt viktigt för 

utvecklandet av Finlands försvarsförmåga.69 Samtidigt som landet strävar efter att 

bibehålla militär alliansfrihet, förespråkas aktivt deltagande i internationellt samarbete.70  

 

Utöver samma internationella samarbeten som Sverige har, arbetar Finland också för ett 

förbättrat samarbete med Ryssland som är en viktig granne till både Finland och EU. 

Den demokratiska utvecklingen och stabiliteten i Ryssland är viktig för säkerheten i 

Europa och det är en viktig linje Finland driver i EU.71  

 

5.2.3 Militär kapacitet 

Jämfört med Sverige spenderar Finland mindre på försvaret men det utgör en större 

andel av BNP. Finlands försvarsutgifter 2015 utgjorde 1.3 % av BNP72 vilket innebär ca 

                                                 
65 Astravas, Rutha. M.fl. 2001. ’The foreign policies of European Union member states’. 

International Journal. Sid. 548. 
66 Regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Statsrådet. Sid. 34. (hämtad 

2017-05-02). 
67 Ibid. Sid. 36. 
68 Internationellt militärt krishanteringssamarbete. Försvarsministeriet. (hämtad 2017-05-02). 
69 Nato. Försvarsministeriet. (hämtad 2017-05-02). 
70 Stadsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. 2016-08. Stadsrådets kansli. Sid. 19. 
71 Ibid. Sid. 24. 
72 Finland, utrikespolitik och försvar. 2015-04-10. Landguiden. (hämtad 2017-04-11). 
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3 miljarder USD73. Det militära försvaret förbereds genom allmän värnplikt. Eftersom 

Finland bibehåller militär alliansfrihet är värnplikt ett sätt att förbereda försvaret vid hot 

mot landet. Värnplikten anses skapa resurser till landets armé, marin och flygvapen för 

att kunna hantera och agera i krigssituationer.74 Finland strävar efter att upprätthålla 

säkerhet i landet genom en framgångsrik utrikespolitik och diplomatiska medel, likt 

Sverige, och ser militärt försvar som en sista utväg.75  

 

Försvarsmakten i Finland har tre huvudsakliga uppgifter; det militära försvaret av 

Finland, stödja andra myndigheter vid krishantering och internationell krishantering.76 

Finland har också, med anledning av ett ökat säkerhetshot i regionen, utvecklat 

beredskapen i försvarsmakten och fördjupat bi- och multilaterala försvarssamarbeten 

med krishantering.77 Armén i Finland genomför försvarsmaktens uppgifter genom att 

ansvara för Finlands landområde, stödja myndigheter vid dess arbete att skydda 

samhällsviktiga funktioner, och delta i beordrade krigsoperationer.78 Den militära 

krishanteringen som försvarsmakten har som lagstadgad uppgift innebär att landet kan 

delta i krishantering vid syftet att återställa fred, säkerhet eller bistå humanitär hjälp, 

och enligt lagen får högst 2000 finländska soldater delta.79  

 

5.3 EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 

Det gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska organet är betydelsefullt för EU:s 

externa policy. GUSP fungerar som ett försvars- och säkerhetssamarbete för 

medlemsstaterna med syftet att skapa fred, stabilitet, säkerhet och välstånd. 

 

5.3.1 Beslutsprocessen i GUSP  

Lagstiftning inom EU sker genom att EU-kommissionen lägger fram förslag till 

Europeiska rådet och Europaparlamentet som sedan tar ett beslut kring lagförslaget. 

Beslutsprocessen i GUSP skiljer sig från denna normala process eftersom inga lagar 

stiftas inom EU:s gemensamma utrikespolitik.80 Istället för lagstiftning sker 

                                                 
73 Finland. 2015. Världsbanken. (hämtad 2017-04-11).  
74 Värnplikten – ett finländskt val. Försvarsmakten. (hämtad 2017-05-02). 
75 Finlands försvar. Försvarsmakten. (hämtad 2017-05-02).  
76 Ibid. (hämtad 2017-05-05). 
77 Försvarsmakten år 2016. Försvarsmakten. (hämtad 2017-05-05). 
78 Armén. Försvarsmakten. (hämtad 2017-05-05). 
79 Internationell militär krishantering. Försvarsmakten. (hämtad 2017-05-05).  
80 Så beslutar EU. 2016-05-19. EU-upplysningen. (hämtad 2017-05-04). 
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beslutsfattande för att samordna medlemsstaternas agerande vid krishantering.81 

Besluten i GUSP tas i ministerrådet tillsammans med Europeiska rådet som anger 

politiska riktlinjer för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.82  

 

GUSP har både formella och informella möten. De informella mötena förekommer 

mellan de formella och sker i form av gruppsamtal för att komma överens i särskilt 

svåra frågor som uppkommer. Eftersom det formella beslutsfattandet avgörs av enighet 

mellan alla medlemsstater i ministerrådet, så är dessa informella möten viktiga för att 

skapa konsensus. Efter EU:s utvidgningar 2004 och 2007 har de informella mötena 

blivit viktiga för småstaterna som kan mötas i likasinnade grupper inför det formella 

beslutsfattandet. Det finns inga strikta regler kring beslutsprocessen i GUSP och 

Europeiska rådet där besluten tas, därför skapas en sårbarhet för asymmetriska 

maktförhållanden när länder koordineras under de informella samtalen som föregår det 

formella beslutsfattandet.83  

 

Mer specifikt tas besluten angående GUSP i ministerrådets olika konstellationer, rådet 

för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor. I det allmänna rådet sitter 

medlemsstaternas utrikesministrar som ansvarar för att förbereda agendan för 

toppmötena i Europeiska rådet. Rådet för utrikes frågor styrs av EU:s högre representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik och har hand om EU:s externa politik.84  

 

5.3.2 Utformandet av agendan  

Processen vid utformandet av dagordningen i GUSP startar i Europeiska rådet. Rådet, 

som består av varje lands statschefer och ordförande från EU-kommissionen som till 

skillnad från statscheferna inte har rätt att rösta vid beslut85, just nu sitter Jean-Claude 

Junker som ordförande i kommissionen sedan 2014.86  

 

                                                 
81 EU:s utrikespolitik kräver enighet. 2016-06-17. EU-upplysningen. (hämtad 2017-05-04).  
82 Tallberg, Jonas. 2013. EU:s politiska system. Lund: Studentlitteratur AB. Sid. 129.  
83 Stie, E. Anne. 2010. Decision-making Void of Democratic Qualities? An evaluation of the 

EU’s Second Pillar decision-making procedure. European Integration online Papers. Sid. 9-10. 
84 Tallberg, Jonas. 2013. Sid. 110. 
85 Stie, E. Anne. 2010. Sid. 9. 
86 EU-kommissionen. 2016-10-20. EU-upplysningen. (hämtad 2017-05-04). 
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I Lissabonfördraget kapitel 2 artikel 30 punkt 1, står att varje medlemsstat får lägga 

fram initiativ eller förslag till ministerrådet.87 Europeiska rådet antar slutsatser under de 

formella mötena som anger riktlinjer och åtgärder som bör vidtas av unionen.88 Genom 

att Europeiska rådet är högsta samordnare i GUSP-frågor som anger riktlinjer och 

principer för den gemensamma utrikespolitiken i EU, är det därför detta råd som skapar 

den dagordning som ministerrådet utgår från vid beslutsfattande.89 Eftersom en stor del 

av arbetet inom det Europeiska rådet sker informellt för att underlätta mötesprocessen 

mellan 28 statschefer är det också i detta informella nätverk som dagordningen skapas.  

 

5.3.3 Ordförandestat  

Ministerrådet som styr besluten kring EU:s utrikes- och säkerhetspolitik leds av en 

ordförande från en av medlemsstaterna, bortsett från konstellationen med utrikes frågor 

som styrs av EU:s höga representant i utrikes frågor och säkerhetspolitik. Detta 

ordförandeskap skiftar varje halvår och det medlemsland som sitter ordförande ansvarar 

för olika uppgifter. Några av dessa är att administrera och samordna rådet genom att 

sammanställa agendan och underlag inför möten.90 Att inneha ett ordförandeskap skapar 

ökat handlingsutrymme för småstater som besitter posten då det förser möjligheten att 

påverka besluten inom ministerrådet och ökar staternas möjligheter att föreslå nya 

initiativ till agendan.91 Sedan 2009 har Sverige varit ordförandestat en gång92 och 

Finland har ännu inte varit ordförandestat, men ska enligt det bestämda schemat vara det 

2019.93  

 

5.3.4 EU:s utrikesrepresentant 

En utrikesrepresentant för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik tillsattes i samband med 

Lissabonfördraget. Federica Mogherini från Italien är EU:s utrikesrepresentant sedan 

2014 och det huvudsakliga arbetet som posten innebär är att koordinera och fullfölja 

utrikes- och säkerhetspolitiken i EU, alltså driver utrikesrepresentanten arbetet i GUSP. 

De uppgifter som posten inkluderar är omfattande och innebär ett betydelsefullt 

inflytande. Mogherini styr EU:s utrikespolitik och koordinerar de externa aktionerna 

                                                 
87 Lissabonfördraget. Kap.2, Art. 30(1).  
88 Europeiska rådet. Europeiska unionens råd. (hämtad 2017-05-04).  
89 Tallberg, Jonas. 2013. Sid. 133. 
90 Tallberg, Jonas. 2013. Sid. 113-114. 
91 Urbelis, Vaidotas. 2015. Sid. 73. 
92 Rådets beslut 2009/908/EU (2). 
93 Rådets beslut 2016/1316.  
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som EU utför. Medlemsstaternas utrikesministrar träffas en gång i månaden tillsammans 

med utrikesrepresentanten som arbetar för att skapa konsensus mellan alla ministrar.94 

Utöver att leda den europeiska utrikestjänsten i ministerrådet när utrikes frågor är på 

agendan, är Mogherini också vice-ordförande i EU-kommissionen. När 

utrikesrepresentanten uttalar sig på EU:s vägnar, kräver det att medlemsstaterna 

enhälligt stödjer uttalandet och att konsensus finns i GUSP innan uttalandet.95  

 

Utformandet av en utrikesrepresentant för EU har haft positiva inslag då det skapar en 

sammanhållning inom EU som är betydelsefullt vid kriser. Utrikesrepresentanten 

samordnar och koordinerar utrikesministrarna och konstellationen för utrikes frågor i 

ministerrådet och skapar därigenom en konsistent och koherent för EU:s externa 

handlingar.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 The post of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. 

European Union External Action. (hämtad 2017-05-05). 
95 Mogherini är EU:s egen ”utrikesminister”. 2016-06-17. EU-upplysningen. (hämtad 2017-05-

05). 
96 Calance, B. Alexandru. 2015. ’The European Union’s external affairs policy – the High 

Representative of the union for Foreign Affaris and Security Policy – A favorable framework 

for creating a single voice for the european diplomatic system or just a new bureaucratic 

structure?’ CES Working Papers. Sid. 868. 



  
 

28 

6 Analys  

Följande avsnitt kommer utifrån analysmodellen med fyra idealtyper att analysera 

empirin för att få svar på hypoteserna. De fyra idealtyperna som behandlas är; 

asymmetriskt interdependens, sårbar interdependens, direkt makt och indirekt makt.  

 

6.1 Asymmetrisk interdependens  

Den militära alliansfrihet som både Sverige och Finland officiellt har deklarerat gör att 

de är mindre beroende av det ömsesidiga stödet i GUSP eftersom det innebär att 

länderna ställer sig utanför militära konflikter. Men trots den officiella militära 

alliansfriheten har Sverige genom utrikesdeklarationen 2017 uttalat att inte stå neutralt 

vid attack mot ett annat EU-land eller omkringliggande länder. Den asymmetriska 

interdependens som Sverige kan erhålla genom alliansfriheten som landet kan använda 

för att utöva inflytande i GUSP, motverkas därför av detta uttalande. Finland har i 

regeringsprogrammet 2015 förespråkat en stark gemensam utrikes- och försvarspolitik i 

Europa och intensifierat försvarssamarbete. Trots att Finland har ett starkt militärt 

försvar för att vara en småstat, tyder betonandet av ett intensifierat försvarssamarbete i 

Europa att landet är väldigt beroende av det. Likt Sveriges beroendeförhållande till 

GUSP erhåller även Finland negativ asymmetri och förmågan att utöva inflytande är 

svag.  

Sverige och Finlands geografiska läge gör länderna beroende till EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik eftersom ett ökat hot från öst direkt påverkar länderna. 

Utöver ländernas alliansfrihet betonar både Sverige och Finland vikten av internationellt 

samarbete. Båda länders internationella försvarssamarbeten sker multi- och bilateralt 

och är omfattande regionalt genom både GUSP, NATO, NORDEFCO och det 

ömsesidiga samarbetet mellan Sverige och Finland. I dagens internationella system, 

framförallt bland EU:s medlemsstater där komplex interdependens råder är 

internationellt försvarssamarbete allt mer väsentligt. Genom att Sverige och Finland är 

så beroende av det internationella samarbetet för att stärka den nationella 

försvarsförmågan och säkerheten i landet pågår ett asymmetriskt maktförhållande som 

länderna återigen är för beroende av för att kunna utöva inflytande genom. Att ingå i 

flera olika internationella samarbeten utöver EU och GUSP stärker däremot också 

Sveriges och Finlands position i det internationella systemet. Detta gör att de blir 

mindre beroende av GUSP i så hög utsträckning som en stat utan samarbete hade varit. 
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Internationella samarbeten stärker därmed den positiva asymmetriska interdependensen 

för båda länder som gör att de kan utöva inflytande.  

Interdependensen är väldigt stark för båda länderna. I vissa aspekter är länderna mer 

beroende, och i andra mindre beroende. Eftersom det gäller EU:s utrikes- och 

säkerhetspolitik samtidigt som ett ökat hot sker mot Europa från Ryssland, går det att 

anta att länderna har negativt asymmetriskt förhållande. Det asymmetriska 

maktförhållandet i GUSP är befintligt i vissa aspekter, men inte tillräckligt för att utöva 

inflytande.  

 

6.2 Sårbar interdependens  

Den sårbara interdependensen handlar om de möjliga alternativ ett land besitter, 

alternativ som grundar sig på statens inre kapaciteter. I fallet med EU:s gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik är det framförallt relevant att studera den sårbara 

interdependensen utifrån Sveriges och Finlands militära kapaciteter.  

 

De underliggande kapaciteterna i Sverige och Finland är betydligt svagare än de större 

staterna i EU som Frankrike och Storbritannien. Däremot har länderna starkare militär 

kapacitet än många andra småstater i EU med en välfungerande försvarsmakt. De 

senaste åren har säkerhetsläget i Europa utmanats och både Sverige och Finland har 

reagerat med militära resurser. Sverige har infört allmän värnplikt, satsat mer på 

militären och ökat internationellt försvarssamarbete. Finland har reagerat liknande 

genom att utveckla beredskapen i försvaret och intensifierat internationellt samarbete 

kring krishantering. Att båda länder har resurser att reagera och upprätthålla säkerhet 

genom ökade resurser till försvaret och internationellt samarbete motverkar ländernas 

sårbarhet i GUSP.  

 

Både Sveriges och Finlands nationella insatser att stärka försvarsförmågan i länderna 

och i närliggande länder omkring genom samarbete har stärkt regionen i det 

internationella politiska systemet. Trots att Sverige och Finland är två småstater med 

lägre militär kapacitet än de stora militära staterna i EU, har länderna genom samarbete 

skapat resurser som gör att den sårbara interdependensen är låg i båda länder och den 

andra hypotesen kan bekräftas.   
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6.3 Direkt makt  

Den direkta makten analyseras genom att studera beslutsprocessen i GUSP och hur den 

går till. För att utöva direkt makt bör både Sverige och Finland ha inflytande i 

beslutsprocessen och att ländernas intressen tillgodoses i lika stor utsträckning som 

stora staters intressen.  

 

I beslutsprocessen i GUSP har alla länder varsin röst och ett gemensamt beslut tas 

genom konsensus. Alla länder har därmed vetorätt i beslutsprocessen. Genom att ha 

vetorätt kan både Sveriges och Finlands intressen tillgodoses genom direkt makt. 

Däremot sker en stor del av beslutsprocessen genom informella möten mellan 

statscheferna i Europeiska rådet. Genom dessa diskussioner kan länder utöva inflytande 

beroende på argumentationskompetens. Eftersom argumentationskompetens inte beror 

på ett lands militära storlek har detta ingen påverkan på resultatet över småstaters 

direkta makt, men den asymmetriska interdependensen kan påverka ländernas 

argumentation. Genom att Sverige och Finland är asymmetriskt interdepententa till en 

annan stat kan länderna anpassa sig efter den statens vilja eftersom det är sådan 

diskussion som sker informellt. Däremot har alla stater formellt och i slutändan en egen 

röst och därför visar resultatet att Sverige och Finland har direkt makt i GUSP.  

 

6.4 Indirekt makt  

Den indirekta makten handlar om Sveriges och Finlands inflytande över utformandet av 

agendan. I GUSP skapas agendan genom de riktlinjer Europeiska rådet fastställer för 

utrikes- och säkerhetspolitiken. Eftersom Europeiska rådet agerar genom konsensus har 

alla länder lika möjligheter till inflytande vid att skapa agendan.  

 

Länderna i GUSP kan även utöva indirekt makt genom att besitta positionen som 

ordförandestat. Posten som ordförande innebär ett ökat handlingsutrymme för den stat 

som besitter posten eftersom nya förslag på frågor till agendan kan påverkas och 

uppkomma av ordförandestaten. Därför har den stat som är ordförande i ministerrådet 

för utrikes frågor högre grad av indirekt makt än övriga stater under den aktuella tiden. 

Eftersom posten skiftar efter ett schema och enbart pågår ett halvår åt gången, är detta 

jämnt fördelat mellan staterna. Utifrån tidsavgränsningen som gjorts från 2009 fram till 

idag har bara Sverige varit ordförandestat och inte Finland, därför har Sverige haft 

högre grad av indirekt makt än Finland under tidsperioden. Resultatet har däremot 
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kommit fram till att båda länder har indirekt makt över beslutsprocessen i GUSP och 

den sista hypotesen kan bekräftas.  

 

6.5 Sammanfattande analys 

De fyra hypoteser som ställdes i analysramen besvaras som följande:  

 

Sverige och Finland har inflytande genom asymmetriska maktförhållanden i GUSP.   

Länderna har inte inflytande genom asymmetriska maktförhållanden eftersom det 

beroendet till GUSP är för stort och det finns ingen befintlig asymmetri att utöva 

inflytande ifrån.  

  

Sverige och Finland har inflytande genom sårbar interdependens i GUSP.  

Länderna har inflytande genom sårbar interdependens då försvarssamarbeten och stärkta 

insatser på det nationella försvaret stärkt ländernas ställning i det internationella 

politiska systemet.  

 

Sverige och Finland har inflytande genom direkt makt i GUSP.  

Länderna har inflytande genom direkt makt i GUSP då alla medlemsstater besitter en 

vetorätt i beslutsprocessen.  

 

Sverige och Finland har inflytande genom indirekt makt i GUSP. 

Länderna har inflytande genom indirekt makt eftersom utformandet av dagordningen 

sker genom konsensus mellan alla statschefer.  

 

Interdependensteorins förklaringsbarhet i fråga om småstaters handlinssutrymme och 

inflytande i EU är stark i denna studie då den utvecklats som en förklarande ansats av 

inflytande i förhållanden som erhåller komplex interdependens. Då maktförhållandena i 

EU är utformat enligt kriterierna för komplex interdependens, anses teorins 

förklaringskraft i denna studie vara stark.  
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7 Slutsats  
 

Efter kalla kriget växte det fram ett nytt teoretiskt perspektiv som utmanade realismen 

som tidigare dominerat studier i internationell politik. Denna nya världssyn grundades 

av Robert Keohane som tillsammans med Joseph Nye menade att världen är alltmer 

ömsesidigt beroende och realismens syn på oberoende stater inte är befintlig. Med 

anledning av detta anses teorins förklaringsbarhet i studien vara stark. Stater, 

internationella organisationer och aktörer samarbetar i allt högre grad vilket skapar ett 

interdependens-förhållande. Interdependens har skapat möjligheter för småstaters 

handlingsutrymme i internationell politik och syftet i denna uppsatsen var att undersöka 

hur den ökade interdependensen i Europa har påverkat småstaters inflytande i EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Utifrån en studie av Sverige och Finland 

som två fall av småstater har resultatet visat att interdependens har en positiv inverkan 

på småstaters inflytande i GUSP.  

 

I analysen som utgick från fyra perspektiv av inflytande; asymmetrisk interdependens, 

sårbar interdependens, direkt makt och indirekt makt gjordes en djupgående 

undersökning av de två valda fallen, Sverige och Finland, och fyra hypoteser ställdes 

om ländernas inflytande i GUSP. Resultatet kom fram till att tre av de fyra hypoteserna 

kunde bekräftas varav hypotesen att Sverige och Finland har inflytande genom 

asymmetrisk interdependens var fel. Flera aspekter gör båda länder väldigt beroende till 

GUSP såsom militär kapacitet och geografiskt läge, och endast alliansfriheten gör 

länderna mindre beroende som skulle kunna skapat ett asymmetriskt maktförhållande. 

Eftersom länderna måste åsidosätta alliansfriheten och förse gemensamt stöd åt ett 

attackerat EU-land anses det inte vara en aspekt att utöva inflytande ifrån. Slutsatsen är 

därför att småstater inte har inflytande genom asymmetrisk interdependens. 

 

Däremot har Sverige och Finland inflytande genom sårbar interdependens, direkt makt 

och indirekt makt. Ett stärkt försvarssamarbete med nordiska länder, EU, NATO och det 

bilaterala samarbetet mellan Sverige och Finland har förbättrat försvarsförmågan och 

säkerheten i regionen vilket genererat mindre sårbarhet för länderna. Utifrån aspekten 

att vara mindre sårbara i internationella relationer kan länderna utöva inflytande i 

GUSP. Den direkta makten i GUSP är försedd formellt enligt Lissabonfördraget då 

beslutsprocessen kontinuerligt avgörs av konsensus. Därmed har alla stater en vetorätt 
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och handlingsutrymmet är jämlikt mellan stora och små stater. Däremot sker informella 

nätverk och diskussioner mellan de formella röstningarna som är en del av 

beslutsprocessen och fungerar för att skapa konsensus. Dessa informella diskussioner 

kan både främja och begränsa småstaters inflytande eftersom staternas preferenser kan 

påverkas av påtryckningar från andra stater, men i sista hand och formellt sett har alla 

länder varsin röst i ett beslut och därför dras slutsatsen att småstaterna har direkt makt i 

beslutsprocessen i GUSP. Småstater har också inflytande genom indirekt makt då 

agendan som utformas görs genom riktlinjer som skapas i Europeiska rådet. Eftersom 

rådet tar besluten genom konsensus anses alla stater ha lika möjligheter vid utformandet 

av agendan.  

 

Den ökade interdependensen i EU har påverkat småstaters inflytande positivt i GUSP 

eftersom det främjat handlingsutrymme och möjligheter åt staterna. Småstater har både 

direkt och indirekt makt och det är jämlikt stora staters inflytandemöjligheter. Länderna 

har också inflytande genom interdependens som har skapat ett större handlingsutrymme 

åt småstater med begränsade resurser. Den övergripliga slutsatsen som dras om 

frågeställningen Hur påverkar ökad interdependens småstaters inflytande i EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik? är därför att ökad interdependens påverkat 

småstaters inflytande positivt, även om det finns vissa aspekter som begränsat 

inflytandet.   

 

Studien utifrån Sverige och Finland har visat att aspekter som begränsar inflytandet är 

framförallt det geografiska läget och den militära kapaciteten. Resultatet anses kunna 

generaliseras utifrån de valda fallen till småstater i Europa eftersom de flesta småstater 

ligger vid den östliga gränsen i EU vilket anses vara geografiskt osäkert eftersom 

mycket hot mot EU kommer riktat från Öst, och alla småstater har begränsad militär 

kapacitet och är därmed i hög grad beroende av GUSP och andra försvarssamarbeten.  

 

7.1 Framtida forskning 

Utifrån slutsatsen som dragits kan reflektioner om framtida forskning dras angående 

GUSP i EU. Småstater är utsatta vid attacker, framförallt småstater som inte är med i 

NATO, och har begränsat handlingsutrymme. Framtida forskning kan därför fokusera 

mycket på småstaters roll i internationell politik. Förslag till vidare studier i ämnet är att 

utöka denna fallstudie och därmed utöka förståelsen av småstaters möjligheter att 
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påverka i GUSP och i EU. Studier kan fokusera på två fall, och undersöka utifrån andra 

variabler än denna studie som utgick från två väldigt lika länder, förslagsvis två olika 

stora länder. Genom vidare studier i utökade fall av denna studie kan både teorin och 

resultatet stärkas och det är väsentligt att bredda förståelsen av småstaters 

handlingsutrymme i organisationer som till största del består av små länder. Utöver 

vidare studier om småstater i EU, kan vidare studier även foksuera på andra 

organisationer såsom NATO i samband med interdependens-förhållanden i 

organisationen. Detta kan öka interdependensteorins förklaringsbarhet och styrka samt 

bidra till vetenskaplig forskning.   
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Sammanfattning 

 

Denna studie har undesökt småstaters inflytande i GUSP och hur interdependens har 

möjliggjort eller begränsat inflytandet. För att studera detta har undersökningen utgått 

från Sverige och Finland som två fall av småstater vars inflytande i GUSP undersöks. 

De teoretiska utgångspunkterna är från Keohanes och Nyes teori om interdependens, 

och Christensens definition av direkt och indirekt makt. Utifrån teorierna bildades en 

analysram som formade fyra hypoteser om asymmetrisk interdependens, sårbar 

interdependens, direkt makt och indirekt makt.   

 

För att undersöka detta användes en idéanalytisk metod som studerade de fyra 

hypoteserna som formar idealtyper av inflytande. Officiella dokument från båda länders 

utrikesdepartement, försvarsmakten och EU användes som lämpligt material som gav en 

uppfattning om Sveriges och Finlands maktförhållande och inflytande i GUSP.  

 

Studien kom fram till slutsatsen att ökad interdependens i EU har påverkat småstaters 

inflytande positivt då handlingsutrymmet har ökats. Tre av de fyra hypoteserna kunde 

bekräftas genom en empirisk genomgång av Sverige och Finland. Däremot är ländernas 

handlingsutrymme begränsat i fråga om asymmetrisk interdependens, eftersom det 

geografiska läget är osäkert och den nationella militära kapaciteten låg då det är 

småstater.  

 

Det vetenskapliga bidrag denna studie presenterat är framförallt utökad förståele av 

interdependens som förklaringskraft i internationell politik. Metodologiska brister som 

kan ha påverkat uppsatsens slutsats är att ett subjektivt tolkningsarbete har genomförts. 

Detta har motverkats genom utformandet av en analysmodell som begränsar 

tolkningsutrymmet. Vidare brister är generaliseringsbarheten från Sverige och Finland 

till att omfatta alla småstater i EU. Men valet av två typiska fall av småstater, som inte 

avviker väsentligt från övriga stater i urvalet, anses ha gjort generaliseringsbarheten 

möjlig.  
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