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Abstract 
In 1998 Sweden accepted the Treaty of Amsterdam which contained a development of the 

common foreign and security policy (CFSP) towards a European security and defense policy 

(ESDP). This thesis aims at studying the decision making process behind the Swedish foreign 

policy decision to further develop its security policy within the European Union. The purpose 

is to explain which factors and conditions that did affect and influence the Swedish foreign 

policy decision. The research applies foreign policy analysis, a theoretical perspective that 

analyzes both domestic and international conditions using different levels of analysis. The 

research methods being used has been qualitative as well as quantitative, complemented by 

interviews, since the research is a process tracing case study.  

 

The thesis conclusion is that the Swedish decision is explained by several factors. Conflicts in 

Yugoslavia resulted in a development of CFSP. Sweden considered that the Treaty of 

Amsterdam didn’t challenge the military policy of non-alignment and at the same time 

Sweden had the opportunity to influence the content of the treaty. It was also important that 

the attitude of the Swedish public opinion facilitated a Swedish participation in a European 

security and defense policy.            

 

Keywords: Utrikespolitiskt beslutsfattande, svensk utrikes- och säkerhetspolitik, ESFP   
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1. Introduktion 
Kalla kriget handlade ur ett alliansperspektiv om hur Sverige skulle förhålla sig till väst- och 

östblocket samt de tillhörande militära allianserna NATO och Warszawapakten. Sverige 

beslutade att tillämpa en neutralitetspolitik vilken hade en närmast total uppslutning från 

partierna och det svenska folket samt krävde att landet fortsatte att vara alliansfritt.
1
 Sverige 

har efter kalla kriget ingått långtgående militärt samarbete inom den europeiska säkerhets- 

och försvarspolitiken (ESFP) vilket medfört konsekvenser för Sveriges säkerhetspolitiska 

handlingsfrihet.
2
 Undersökningen inriktar sig mot den svenska utrikespolitiska 

beslutsprocessen bakom Sveriges beslut att stödja en ytterligare fördjupning av det 

säkerhetspolitiska samarbetet inom den europeiska unionen (EU) från gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik (GUSP) till ett svenskt deltagande inom ESFP. 

 

Utrikespolitik syftar på den politik en stat för mot sin omvärld således gentemot andra aktörer 

i det internationella systemet och tenderar att utformas utifrån tre allmänna mål: säkerhet, 

välfärd och ideologi.
3
 Den säkerhetspolitiska aspekten av Sveriges utrikespolitik har ur ett 

historiskt perspektiv kännetecknats och karaktäriserats av det neutralitetspolitiska uttrycket 

”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”. Neutralitetspolitikens mest betydelsefulla 

komponent var den militära alliansfriheten. Genom att avstå militära allianser bevarade 

Sverige sin säkerhetspolitiska handlingsfrihet då Sverige utifrån sin deklarerade 

säkerhetspolitik inte var förpliktigat att bistå övriga stater vid exempelvis krig eller 

konflikter.
4
 Neutralitetspolitiken var nödvändig för att Sverige skulle kunna stå utanför den 

säkerhetspolitiska spänningen som präglade den internationella politiken mellan 1945-1990. 

Sveriges geopolitiska situation mellan väst- och östblocket med respektive militära allianserna 

NATO och Warszawapakten tvingade den svenska staten att tydligt deklarera sina 

säkerhetspolitiska intentioner. 

 

Neutralitetspolitiken värnade den nationella suveräniteten, självständigheten och 

handlingsfriheten. Sverige deklarerade på förhand sin avsikt att förklara sig neutrala vid 

händelse av krig. Neutralitetspolitiken hade haft stark förankring i folkopinionen såväl som i 

partipolitiskt  konsensus, även om undantag förekom. Inom forskningen diskuteras primärt två 

orsaker till att utrikespolitiken präglats av långtgående partipolitisk konsensus. Det anses vara 

                                                           
1
 Bjereld 2010: 99 

2
 Andersson 2007 

3
 Gustavsson 2006: 255 

4
 Brommesson & Ekengren 2007: 37-38 
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ett allmänt nationellt intresse att uppvisa enighet kring utrikesfrågor, i synnerhet 

säkerhetspolitiska, och dessutom finns partistrategiska skäl då inget enskilt parti vill framstå 

som motståndare av den nationella enigheten inför väljarna och därmed riskera att förlora 

röster.
5
 I modern tid har den svenska utrikespolitiken bland annat kännetecknats av 

alliansfrihet, fredliga relationer samt ett starkt engagemang för kollektiv säkerhet och 

internationell samverkan.
6
 Kalla krigets slut, Sovjetunionens upplösning samt Berlinmurens 

fall medförde att Sveriges neutralitetspolitik tonades ner då svenska staten inte längre 

behövde föra en neutralitetspolitik gentemot de båda blocken.
7
 Utrikespolitiska strukturella 

förhållanden medförde därmed inga restriktioner för utformandet av Sveriges säkerhetspolitik 

utan i stället har debatten på den inrikespolitiska arenan eskalerat. Det säkerhetspolitiskt 

gynnsamma klimatet efter kalla kriget möjliggjorde förändringar. En av de mest 

betydelsefulla förändringarna är att Sverige efter kalla krigets slut inte använder 

neutralitetspolitik för att beskriva sin säkerhetspolitik. Neutralitetspolitiken ansågs inte längre 

vara bästa lösningen för att värna om svenska säkerhetspolitiska intressen utan fokus 

förflyttades mot att Sverige skulle ha säkerhetspolitisk handlingsfrihet i krigs- och 

konfliktsituationer.
8
 Kalla krigets slut förändrade den säkerhetspolitiska situationen och för 

Sveriges del inleddes en inhemsk debatt kring ett NATO-medlemskap. Inrikespolitiska 

förhållanden, exempelvis den svenska folkopinionen, har konstant verkat för att Sverige i 

fortsättningen ska vara militärt alliansfritt.
9
  

 

1.1 Forskningsproblemet 

I november 1994 accepterades ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen efter en 

nationell folkomröstning. Den 1 januari 1995 blev Sverige officiellt medlem i EU och den 

svenska utrikes- och säkerhetspolitiken kom därmed att genomgå avgörande förändringar. Ett 

EU-medlemskap, vilket till en början kunde uppfattas som västerländskt samarbete, ansågs 

vara möjligt efter kalla krigets slut samtidigt som neutralitetspolitiken varken behövde värnas 

eller tydligt deklareras som en konsekvens av avsaknad av yttre hot.
10

 EU-medlemskapet 

innebar ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv att Sverige förväntades delta i unionens 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. De säkerhetspolitiska målen, vilka införlivades i 

                                                           
5
 Bjereld 2010: 99 

6
 Gustavsson 2006: 255 

7
 Bjereld, Johansson & Molin 2008: 29-31 

8
 Brommesson & Ekengren 2007: 44-45 

9
 Brommesson & Ekengren 2007: 44-45 

10
 Brommesson & Ekengren 2007: 132-133 
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den officiella fördragstexten genom Maastrichtfördraget, innebär exempelvis att EU ska 

sträva efter att skydda EU:s gemensamma värden och grundläggande intressen, stärka 

unionens säkerhet, bevara freden och stärka den internationella säkerheten.
11

 Även om 

garantier om en militär allians saknas kan det informellt tolkas som att Sverige genom 

medlemskapet i EU ingick ett militärt samarbete där Sverige bidrar till en gemensam säkerhet 

genom att ställa sitt försvar till unionens förfogande samtidigt som Sverige erhåller utökad 

försvarskapacitet via säkerhetsgarantier från unionens medlemmar. Svenskt deltagande i 

GUSP ansågs med viss inrikespolitisk debatt vara förenligt med Sveriges deklarerade 

säkerhetspolitik vilken byggde på att Sverige var militärt alliansfritt. På senare tid har 

samarbetet utvecklats vilket medfört att även den deklarerade säkerhetspolitiken förändrats.  

 

”Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall omfatta alla frågor som gäller unionens 

säkerhet, inklusive den gradvisa utformningen i enlighet med andra stycket av en gemensam 

försvarspolitik som skulle kunna leda till ett gemensamt försvar,”
12

 

 

Under slutet av 1990-talet togs initiativ till ytterligare fördjupning av det befintliga 

säkerhetspolitiska samarbetet inom EU. Amsterdamfördraget innehöll en utveckling av den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) till en europeisk säkerhets- och 

försvarspolitik (ESFP). Regeringen framhöll i propositionen att formuleringen inte innebar 

några åtaganden att medlemsstaterna successivt skulle utveckla ett gemensamt försvar inom 

unionen. Sverige valde att godkänna och ratificera fördraget vilket trädde i kraft 1 maj 1999.
13

 

Vid Sveriges inträde i EU 1995 fanns ingen gemensam försvarspolitik utan ESFP uppkom 

först 1999 och bidrog till ett fördjupat militärt samarbete som Sverige beslutade att vara en del 

av samtidigt som det starka motståndet mot ett svenskt NATO-medlemskap fortsatte.  

 

Från den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens införlivande i EU-fördraget fram till 

idag har ytterligare beslut om fördjupat militärt samarbetet fattats. Lissabonfördraget 

medförde ur ett säkerhetsperspektiv ett inrättande av en solidaritetsklausul vilken innebär att 

EU:s medlemsländer förväntas agera gemensamt.
14

 Klausulen kan jämföras med NATO:s 

betydelsefulla artikel V vilken menar att ett angrepp mot en enskild NATO-medlem ska ses 

                                                           
11

 Tallberg 2007: 75-78 
12

 Utskottets betänkande 1997/1998:UU13 
13

 Tallberg 2007: 77; Andersson 2007: 7-8 
14

 Lissabonfördragets solidaritetsklausul  http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_sv.htm 

http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_sv.htm
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som ett angrepp mot samtliga medlemmar.
15

 Den klassiska formuleringen alliansfrihet i 

fredstid, syftande till neutralitet i krig har i regeringens utrikesdeklarationer, oberoende ifall 

det är socialdemokratisk eller borgerlig regering, ersatts av den säkerhetspolitiska 

formuleringen ”Sverige är militärt alliansfritt”.
16

 Granskning av regeringens senaste 

utrikesdeklarationer visar att formuleringen numera är helt borttagen. Frågan är vad som 

förklarar hur Sverige kunde, med hänsyn till det tydliga starka NATO-motståndet, besluta att 

delta i en ytterligare fördjupning av det militära samarbetet genom deltagande inom ESFP. 

 

Utrikespolitiskt beslutsfattande innefattar de beslutsprocesser som föregår själva beslutet samt 

det efterkommande utrikespolitiska utfallet.
17

 Att utrikespolitiskt beslutsfattande uppfattas 

som annorlunda i jämförelse med inrikespolitiskt beslutsfattande beror generellt på fyra 

orsaker. Den utrikespolitiska mottagaren har traditionellt sett alltid varit en stat (numera även 

internationella organisationer), utrikespolitiken omsluts av sekretesskrav, beslutskretsen är 

liten samt att opinionsbildningen anses vara undermålig.
18

 Förklaringarna tyder på att det 

finns uppenbara demokratiska problem inom utrikespolitiskt beslutsfattande vilket kan ha 

konsekvenser för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.      

 

I undersökningen analyseras ett fall av utrikespolitiskt beslutsfattande och inriktas mot 

Sveriges beslutsfattande kring den nationella säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitiska beslut 

berör politiska åtgärder som vidtas för att förverkliga och uppnå säkerhet och välfärd. 

Undersökningen koncentreras mot Sveriges utåtriktade säkerhetspolitik vilken är av betydelse 

för Sveriges internationella agerande i relation till den deklarerade säkerhetspolitiken. Fokus 

ligger på den direkta, utåtriktade säkerhetspolitiken utifrån påverkansfaktorer på beslutet att 

fördjupa det svenska deltagandet inom ESFP.
19

 Den interna beslutsprocessen är avgörande för 

den politik staten för gentemot sin omgivning. För att kunna förklara beslutsfattningen kring 

säkerhetspolitiken måste fokus inriktas mot olika analysnivåer och därigenom studera hur 

beslutsprocessen och därmed beslutet påverkats av inrikespolitiska samt internationella 

förhållanden och faktorer.
20

   

 

                                                           
15

 Natos artikel V http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm 
16

 Bjereld 2007a: 45 
17

 Brommesson & Ekengren 2007: 19 
18

 Gustavsson & Tallberg 2006: 20-21 
19

 Andrén 2002: 30-32 
20

 Gustavsson 2006: 255-256 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm
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Undersökningen är disponerad enligt följande. Inledningsvis diskuteras studiens teoretiska 

utgångspunkt, utrikespolitisk analys (Foreign Policy Analysis, FPA), då påverkansfaktorer 

förväntas återfinnas inom olika analysnivåer.
21

 Inom ramen för utrikespolitisk analys 

diskuteras ett antal analysnivåer i sökandet efter oberoende variabler och kausala mekanismer 

som i egenskap av faktorer kan antas ha påverkat Sveriges beslut att delta i ESFP. Sedan 

följer en metodologisk genomgång vilken bygger på valet av tänkbara förklaringsteorier. 

Avslutningsvis presenteras undersökningens resultat med tillhörande slutsatser om 

forskningsproblemet.   

 

Att Sverige inte kommer bli medlem i NATO inom den närmaste tiden, eller möjligtvis aldrig, 

beror sannolikt på ett starkt motstånd från såväl majoriteten av partierna som den svenska 

folkopinionen. Den svenska samförståndsandan som präglat svensk utrikespolitik återfinns 

även inom svensk säkerhetspolitik där konsensus ständigt existerade gällande 

neutralitetspolitiken men som med vissa undantag även kan sägas gälla för senare tids 

deklarerade militära alliansfrihet. Varför har då Sverige beslutat att bedriva långtgående 

säkerhetspolitiska samarbeten inom ramen för ESFP medan ett medlemskap i NATO möter 

starkt motstånd? Den svenska folkopinionen godkände EU-medlemskapet 1994 på initiativ av 

flera av de svenska partierna. Därmed accepterade politikerna och folket att Sverige skulle 

delta i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Amsterdamfördraget från 1999 

fördjupade det militära samarbetet och ytterligare beslut har därutöver fattats trots 

mångfacetterat motstånd till militära allianser i allmänhet och NATO-medlemskap i 

synnerhet. Vilka faktorer kan förklara det svenska säkerhetspolitiska beslutet att delta i ESFP?      

 

1.2 Syfte           

Undersökningens syfte är att förklara varför Sverige, med beaktande av det starka NATO-

motståndet, beslutade att delta i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).  

 

1.3 Frågeställning 

Undersökningen styrs av en frågeställning vilken är nödvändig att besvara för att kunna 

uppfylla syftet.  

 

                                                           
21

 Hudson 2005: 2 
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Vilka inrikespolitiska samt internationella faktorer och förhållanden påverkade 

Sveriges säkerhetspolitiska beslut att fördjupa det svenska militära samarbetet och 

deltagandet från GUSP till ESFP? 

 

Svaret på frågeställningen förklarar vilka faktorer som påverkade Sveriges beslut att bli en del 

av ESFP i kontrast till det starka motståndet till ett NATO-medlemskap. Observera att det är 

beslutsprocessen som föregick beslutet som studeras, beslutets utfall är känt sedan tidigare. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Undersökningens teoretiska utgångspunkter återfinns inom utrikespolitisk analys (Foreign 

Policy Analysis, FPA). Den teoretiska skolan bör ses som en subdisciplin inom 

statsvetenskapen och använder andra förklaringsmodeller än de traditionella teorierna inom 

internationella relationer. Främst utmärker sig det vetenskapliga studiet av utrikespolitik av 

strävan att kartlägga hur staters interna beslutsprocesser påverkar statens agerande 

internationellt. Alla teoretiska discipliner innehar en fundamental grund ur vilken forskningen 

har sin utgångspunkt. Utrikespolitisk analys som analysinriktning menar att staters agerande 

grundar sig i mänskligt beslutsfattande av individer eller grupper. Analysinriktningen 

applicerar ett aktörscentrerat förhållningssätt med antagandet att aktörer som individer eller 

grupper formar hur internationella relationer utvecklar sig och menar att beslutsfattarna inte 

ska ses som enhetliga rationella aktörer. Förklaringar till utrikespolitiskt beslutsfattande 

utifrån utrikespolitisk analys bygger på flera faktorer, inom olika analysnivåer, vilka 

inspireras av olika samhällsvetenskapliga discipliner.
22

 Undersökningen gör därmed anspråk 

på teoretisk eklekticism vilket innebär att det teoretiska ramverket innehar en öppenhet för 

teoretiska influenser från olika områden. 

 

Ledare som individuella aktörer står ofta i centrum men existerar inte i ett vakuum. Individer 

påverkas av en mängd faktorer, exempelvis byråkrati eller statens utformning, vilka förhåller 

sig till inhemska förhållanden. Samtliga inblandade nivåer i beslutsprocessen påverkas även 

av hur aktörerna uppfattar den internationella strukturen.
23

   

 

Traditionella internationella relationsteorier har en tendens att fokusera på stater som 

enhetliga aktörer för att förstå olika mönster. Studiens aktuella forskningsproblem behandlar 

en stats specifika handling, varför Sverige kunde besluta att delta i ESFP, och kräver ett mera 

mångfacetterat teoretiskt ramverk. För att förklara Sveriges beslut förflyttas fokus från den 

internationella strukturen (utan att för den skull överge den) mot lägre analysnivåer där 

beslutsprocessen studeras. Den enhetliga staten öppnas upp för en mera genomgående 

analys.
24

 Utrikespolitisk analys beaktar både inrikes- och internationell politik som 

påverkansfaktorer vilket medför att inrikes- och utrikespolitiska förhållanden påverkar 

utrikespolitiskt beslutsfattande. Särskild stor vikt läggs vid beslutsprocessen inuti staten 

                                                           
22

 Hudson 2005: 1-2 
23

 Breuning 2007: 6 
24

 Gustavsson 2006: 255-256 
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vilken tenderar att försummas i traditionella internationella relationsteorier. Utrikespolitisk 

analys öppnar upp vad som brukar beskrivas som ”den svarta lådan” och möjliggör för 

granskning av beslutsprocessen inne i staten vilken tagits för given i annan forskning kring 

utrikespolitik som bygger på andra teoretiska perspektiv. Undersökningen förkastar 

nödvändigtvis inte de traditionella teorierna utan menar i stället att de traditionella 

utgångspunkterna inte är tillräckliga.
25

 Utgångspunkten är att den internationella strukturen är 

av betydelse för Sveriges beslutsfattande men att inrikespolitiska faktorer (aktörer och 

strukturer) innehar en minst lika betydelsefull påverkan på beslutsfattningen. Att 

inrikespolitiska förhållanden i stor grad antas påverka beslutet beror på att ett svenskt NATO-

medlemskap enligt litteraturen bland annat förhindras av folkopinionen och de svenska 

riksdagspartierna, således inrikespolitiska faktorer.
26

 Studien beaktar också Sveriges beslut att 

även efter kalla krigets slut stå utanför NATO vilket är ytterligare argument för att studera 

inrikespolitiska faktorers påverkan för att förklara Sveriges beslut att delta i ESFP, jämfört 

med att bara granska den internationella strukturen.   

 

Utrikespolitisk analys introducerades 1954 genom boken Foreign Policy Decision-Making av 

de amerikanska statsvetarna Snyder, Bruck & Sapin.
27

 Förhållningssättet var ett alternativ till 

den dominerande realismen inom internationella relationsteorier och författarna menade att 

fokus bör ligga på beslutsfattarna. Att enbart förklara utifrån strukturella förhållanden ansågs 

otillräckligt eftersom det är beslutsfattarnas objektiva uppfattning av den internationella 

strukturen samt deras reaktion i den efterföljande beslutsfattningen som avgör 

utrikespolitikens utveckling. 

  

Under 1960-talet inleddes en större satsning av resurser på forskning kring utrikespolitik. 

Forskningen syftade till att genom jämförande utrikespolitik (Comparative Foreign Policy) 

identifiera regelbundenheter och system inom staters utrikespolitiska agerande. Statsvetaren 

James Rosenau bedrev under 1960- och 1970-talet stora komparativa forskningsprojekt kring 

staters utrikespolitik. Under kvantitativ forskning skapades stora databaser i ett försök att 

genom statistisk analys kunna finna samband mellan staters egenskaper och deras 

                                                           
25

 Brommesson & Ekengren 2007: 19, 26-27 
26

 Dahl 1999 
27

 Snyder, Bruck & Sapin 1954 
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internationella agerande och därmed kunna formulera en generell teori. Resultatet blev att det 

existerar ytterst få statistiska samband inom utrikespolitiskt agerande.
28

          

 

Det största genomslaget och mest uppmärksamhet för utrikespolitisk analys kom 1971 då 

Harvardprofessorn Graham T. Allison publicerade sin bok Essence of Decision - Explaining 

the Cuban Missile Crisis.
29

 Allison menade att mycket av forskningen kring internationell 

politik fokuserat uteslutande på rationella förklaringsmodeller, i stället applicerade Allison ett 

något annorlunda metodologiskt upplägg. Allison avfärdade inte den traditionella rationella 

modellen utan kompletterade den. Syftet var inte att förklara Kubakrisen utan det var själva 

beslutsfattandet som stod i fokus vilket analyserades utifrån tre teoretiska modeller av 

utrikespolitiskt beslutsfattande.  Första modellen utgår från beslutsfattarna som rationella 

aktörer vilka sätter upp mål och därefter väljer agerande som leder till att målet uppfylls samt 

den högsta möjliga vinstmaximeringen. Andra modellen är en organisationsmodell där 

utrikespolitiken uppfattas som en konsekvens av de många beslut som fattas inom staten av 

byråkratin. Den sista modellen berör utrikespolitiken som utformad av politiken och de 

politiska motsättningarna inom staten, exempelvis mellan departementschefer och 

myndigheter. 

 

Utvecklingen av studiet av utrikespolitik som subdisciplin kan delas in i två generationer; den 

första karaktäriserades av stora kvantitativa undersökningar med många fall medan den andra 

generationen inspirerats av tolkande och djupgående fallstudier och därmed fokuserat på få 

antal fall. Den andra generationen visar också på en större öppenhet för en kombination av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder samt en teoretisk utbredning från utrikespolitiska 

faktorer till djupgående fallstudier. Allisons bok om beslutsfattandet under Kubakrisen kan 

ses som ett första exempel av den andra generationen med analys på olika nivåer där 

inrikespolitiska förhållanden samspelar med internationella förhållanden.
30

 Undersökningen 

om varför Sverige kunde besluta att delta i ESFP applicerar en flernivåanalys där olika 

analysnivåer förväntas innehålla förklaringar.             

 

Jakob Gustavsson söker i sin avhandling The Politics of Foreign Policy Change – Explaining 

the Swedish Reorientation of EC-membership svaret på varför Sverige valde att gå med i EU. 
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Gustavsson applicerar utrikespolitisk analys som teoretiskt ramverk och presenterar 

förklaringar utifrån både inrikes- och utrikespolitiska förhållanden. Slutsatsen är att Sveriges 

medlemskap i EU berodde på först och främst förändringar i den internationella strukturen 

eftersom den internationella spänningen mellan öst- och västblocket upphörde. Gustavsson 

menar också att Ingvar Carlssons uppfattning av internationell politik samt hans ledarskap 

tillsammans med Sveriges ekonomiska situation i mycket stor utsträckning var avgörande för 

Sveriges beslut att söka medlemskap i EU. Svenskt medlemskap i EU hade aldrig blivit en 

realitet om inte den internationella spänningen avtagit trots att inrikespolitiska förhållanden 

möjliggjorde beslutet.
31

 Gustavssons avhandling förklarar utifrån utrikespolitisk analys varför 

Sverige beslutade att söka medlemskap i EU som en konsekvens av både inrikes- och 

utrikespolitiska faktorer. Föreliggande studie utgår från utrikespolitisk analys som 

analysinriktning där beslutsprocessen, som ledde till att Sverige beslutade att delta i ESFP, 

kan förklaras utifrån analys av inrikespolitiska samt internationella faktorer. Skillnaden mot 

Gustavssons avhandling är att fokus inriktas mot den säkerhetspolitiska aspekten av Sveriges 

utrikespolitik och därmed förutsätter ett annorlunda teoretiskt ramverk anpassat till 

forskningsproblemets analysobjekt.  

 

2.1 Att studera utrikespolitiskt beslutsfattande 

Politiska ledare är i regel snabba att ta åt sig äran vid lyckade utrikespolitiska beslut samtidigt 

som offentligheten är snabba att beskylla ledare vid misslyckanden. Marijke Breuning 

poängterar, i enlighet med Valerie M. Hudson och många andra inflytelserika forskare inom 

utrikespolitisk analys, att även om politiska ledare oftast framstår som ansvariga för 

utrikespolitiskt beslutsfattande vore det en felaktighet att dra slutsatsen att politiska ledare 

ensamma ansvarar för beslutets utformning samt de efterföljande konsekvenserna. 

Inrikespolitiska förhållanden, exempelvis byråkrati, parlament eller folkopinion, innehar 

möjlighet till inflytande beroende på statskickets uppbyggnad och regelverk. Som 

bakomliggande faktor påverkar den internationella strukturen genom att reglera statens 

möjligheter samt genom att upprätta restriktioner. Hur aktörer uppfattar inrikespolitiken samt 

den internationella politiken är avgörande. Det höga antalet tänkbara påverkansfaktorer 

medför att faktorerna struktureras för att möjliggöra systematiska studier.
32

 För att studera 

utrikespolitiskt beslutsfattande behöver undersökningen applicera en flernivåanalys där de 

olika analysnivåerna i sin tur innehåller operationella teorier och hypoteser. Studien bygger på 
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antagandet att påverkansfaktorerna är flera samt att faktorerna återfinns inom skilda 

analysnivåer. Tänkbara påverkansfaktorer struktureras inom nivåerna individen, byråkratin, 

staten (EU) samt det internationella systemet. Individnivå uppfattar och avväger möjligheter 

samt fattar beslut. Byråkratinivå och statsnivå formar beslutet samt beslutsprocessen. Det 

internationella systemet påverkar genom att både möjliggöra och begränsa beslutet men kan, i 

likhet med byråkrati- och statsnivå, inte själv slutföra beslutet utan figurerar som 

bakomliggande faktor.  

   

Individnivån fokuserar på ledare och beslutsfattande för att förklara staters utrikespolitik. 

Individer formar historien eftersom det är deras val och beslut som avgör utgången. Analys av 

individen inriktar sig antingen mot individens personlighet eller hur individen uppfattar 

verkligheten och vad som händer däri. Studier av individens personlighet innebär granskning 

av individens karaktär, övertygelse och värderingar som förklaring. Studier av individens 

verklighetsuppfattning granskar hur individen uppfattar verkligheten samt processen då 

individen skapar sig en uppfattning som förklaring till utrikespolitiskt beslutsfattande.
33

  

 

Byråkratinivå analyserar strukturen och uppsättningen regler inom staten, således hur 

förvaltningen bestående av tjänstemän påverkar utrikespolitiskt beslutsfattande. Politiker som 

formellt bär ansvaret för beslut är sällan de facto experterna utan kompetensen återfinns bland 

tjänstemän och rådgivare. Studiefokus ligger på vilka som är inblandade i beslutsprocessen, 

hur personerna väljs ut samt hur beredningsprocessen är organiserad.
34

 

 

Statsnivån inriktar sig, i likhet med byråkratinivå, mot statens inrikespolitiska 

påverkansfaktorer på utrikespolitiskt beslutsfattande. Analyser inriktas mot statens 

institutionella ramverk, inrikespolitiska spel samt ekonomiska förhållanden. Statsnivån lägger 

tonvikten på hur statens inrikespolitiska förhållanden påverkar statens internationella 

agerande. Ur ett beslutsfattarperspektiv fungerar inrikespolitiska förhållanden som 

begränsningar för vad utrikespolitiska ledare har möjlighet att göra.
35

   

 

Analysinriktningen utrikespolitisk analys (FPA) försummade en fundamental internationell 

utveckling under sin uppkomst, nämligen framväxten av den europeiska integrationen. 
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Inriktningen ignorerade frågan varför stater väljer att ingå i omfattande integrationsprocesser, 

inledningsvis kol- och stålunionen (EKSG). Den europeiska integrationen har på senare tid 

eskalerat, av relevans för undersökningen exempelvis ESFP och GSFP, och teoretiska 

förklaringar bör analyseras utifrån en EU-nivå. Forskare menar att EU är ”sui generis”, det 

vill säga ett unikt samarbete som saknar motstycke. Analys på EU-nivån använder 

integrationsteorier för att förklara varför stater samordnar sin utrikespolitik.
36

 Även om den 

europeiska nivån antas påverka samtliga nivåer är det framför allt den dubbelriktade 

påverkansprocessen till statsnivån som är betydelsefull samt av intresse.       

 

Det internationella systemet, eller systemnivå, fokuserar på jämförelse mellan stater utifrån 

mer konventionell teoribildning inom internationella relationer. Systemnivå söker förklaringar 

utifrån den internationella strukturen till utrikespolitiskt beslutsfattande samt som en 

konsekvens av individers eller gruppers uppfattning av internationella strukturella 

förhållanden.
37

  

 

Figur 2.1: Utrikespolitisk analys – Riktning för påverkan i beslutsprocessen  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuren visar den förväntade riktningen för påverkan mellan analysnivåerna samt den 

beslutsprocess som undersöks. På individnivå återfinns den politiska ledaren, aktörerna, 

vilken är den oberoende variabeln som förklarar den beroende variabeln, Sveriges beslut att 

delta i ESFP. Bakomliggande variabel är det internationella systemet och påverkar såväl 

individnivå som byråkrati/statsnivå. De mellanliggande variablerna, byråkrati/statsnivå, 
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påverkar beslutet samt påverkas i tidigare skede av individernas agerande i beslutsprocessen 

som föreligger beslutsfattandet.      

 

Varje nivå innehåller många tänkbara påverkansfaktorer. Nästa steg är att välja ut vilka 

teoretiska förklaringar som ska användas på beslutet. Introduceringen av analysnivåerna 

måste knytas an till analysobjektet. De många tänkbara påverkansfaktorerna är i behov av 

strukturering och avgränsning. En granskning av tidigare forskning över både Sveriges beslut 

att delta i ESFP och tidigare utrikes- och säkerhetspolitiska val Sverige beslutat om ger en god 

överblick av tänkbara påverkansfaktorer. Teorivalet styrs samtidigt av rekommendationer som 

presenteras av forskare inom utrikespolitisk analys. Den tidigare övergripliga presentationen 

över analysnivåerna måste anpassas till analysobjektet, Sveriges säkerhetspolitiska beslut att 

fördjupa det militära samarbetet genom att delta i ESFP. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Undersökningens motiverande utgångspunkt är att forskningsproblemet varit försummat 

vilket har sina för- och nackdelar. En av poängerna med studien är att fylla den lucka som 

existerar i forskningen. Det finns omfattande forskning om utrikespolitiskt beslutsfattande 

kring EU och av relevans för studien också en del forskning kring NATO. Däremot är 

forskningen kring ESFP begränsad. Nackdelen är att som försummat forskningsområde 

begränsas möjligheten att optimalt arbeta kumulativt såväl teoretiskt som empiriskt. 

Avsaknaden av tillfredsställande forskning kring ESFP medför att teorivalet utgår ifrån 

forskning kring utrikespolitiskt beslutsfattande som berör EU, NATO eller andra utrikes- och 

säkerhetspolitiska beslut. Presentationen av tidigare forskningen tar avstamp i den historiska 

utvecklingen av utrikespolitisk analys som teoribildning vilken introducerades tidigare. En 

granskning av vad som påverkat utrikespolitiskt beslutsfattande generellt men framför allt 

specifikt vid svenskt utrikes- och säkerhetspolitiskt beslutsfattande underlättar för att 

konstruera en teoretisk analysmodell för systematiska studier.   

 

Jakob Gustavssons avhandling är ett enastående och ofta citerat forskningsbidrag utifrån 

utrikespolitisk analys. Gustavsson söker i sin avhandling The Politics of Foreign Policy 

Change – Explaining the Swedish Reorientation of EC-membership (1998) svaret på varför 

Sverige valde att gå med i EU.
38

 Sveriges beslut att ansöka om EU-medlemskap analyseras 
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från individnivå till systemnivå. Avhandlingens teorimodell har en öppenhet för tänkbara 

förklaringar och kategoriseras utifrån vad Gustavsson kallar ”checklist models”, ”structural 

constraints models” samt ”cyclical models”. På individnivå förklaras beslutet av Ingvar 

Carlsson som statsminister eftersom hans europeiska kontaktnät påverkade inställningen till 

EU vilket ledde till en omprövning av medlemskap. På systemnivå menar Gustavsson att det 

var kalla krigets slut tillsammans med stora ekonomiska påfrestningar på en liten stat som 

Sverige som ledde till en ansökan om medlemskap. Inrikespolitiska faktorer kompletterar i 

avhandlingen internationella faktorer på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

 

I boken Svensk säkerhetspolitik – I Europa och i världen
39

 granskar Arita Holmberg Sverige 

och svenska statens europeiseringen av försvarspolitiken. Holmberg ser den svenska 

försvarspolitikens sammanflätning med EU som politikutvecklings- och policyprocess och 

använder sig av utrikespolitisk analys, om än något modifierad, som teoretiskt ramverk. 

Analysmodellen utgår från tre dimensioner; policyprocessens problem, lösningar samt 

deltagare. Modellen applicerar en form av analysnivåer utan att nödvändigtvis redogöra 

utifrån en traditionell förklaringsansats från utrikespolitisk analys. Holmbergs slutsatser 

menar att Sveriges aktiva deltagande i det europeiska militära samarbetet beror på 

uppfattningen hos individer och grupper (byråkrati) om eventuella fördelar vid ett långtgående 

militärt samarbete.   

 

Studier av beslut kring NATO-medlemskap begränsas eftersom Sverige aldrig beslutat att 

ansöka om medlemskap. I stället inriktas forskningen mot vilka faktorer som förhindrar att 

Sverige ansöker. SOM-institutet visar i boken Nordiskt ljus
40

 att svenska folket är starkt 

kritiska till ett svenskt NATO-medlemskap samtidigt som riksdagspartierna, utöver folkpartiet 

och moderaterna, uppvisar ett betydande avståndstagande och motstånd. Svensk 

utrikespolitik, inte minst inom säkerhetspolitiken, har utmärkts av en samförståndsanda kring 

den militära alliansfriheten. Att Sverige aldrig beslutat att ansöka om medlemskap beror 

utifrån analyser på statsnivå på det starka motståndet från partierna och opinionen samtidigt 

som majoriteten individer och grupper värnar den svenska alliansfriheten.
41

 Det stora NATO-

motståndet bygger primärt på uppfattningen av den internationella strukturen och hur ett 

svenskt medlemskap i NATO skulle förändra strukturen sett ur ett svenskt säkerhetspolitiskt 
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perspektiv. Ett antal nackdelar med NATO-medlemskap tar Mike Winnerstig upp i 

Världspolitiska Dagsfrågor: Alliansfrihet eller NATO-medlemskap (1997). Vid medlemskap 

skulle Sveriges handlingsfrihet minskas vid säkerhetspolitiska kriser och konflikter på grund 

av alliansens militära solidaritet enligt artikel V. Svensk säkerhetspolitik måste anpassas efter 

NATO:s medlemmar samtidigt som ett medlemskap i alliansen kan utmana internationella 

relationer. Hur NATO uppfattas som internationell organisation påverkar Sveriges beslut att 

inte ansöka om medlemskap. Samtidigt är den internationella strukturen avgörande då flertalet 

aktörer uppfattar yttre hot mot Sverige som avlägset.
42

 Den inrikespolitiska diskussion som 

förekommer består av mediala utspel från politiker samt måttlig parlamentarisk debatt vilket 

Ann-Sofie Dahl redogör för i boken Svenskarna och NATO (1999).
43

 

 

Orsaken till att mindre stater söker sig till militära allianser, exempelvis NATO, är deras 

strävan efter säkerhet. Zlatko Sabic menar i boken Small states in the post-Cold War world 

(2002) att sårbara stater, utan tillförlitliga militära resurser, har stort intresse att ansluta till 

NATO och därmed ta del av säkerhetsgarantierna som fastslås i artikel V i NATO-stadgan.
44

 

Studien undersöker om Sverige som mindre stat godkände fördjupningen av det europeiska 

militära samarbetet som en konsekvens av statens intresse och strävan efter säkerhet.    

2.3 Analysnivåer 

Flernivåanalysens teoretiska förklaringar bygger på samt avgränsas av tre aspekter; tidigare 

forskning, analysobjektets karaktär samt nya tänkbara påverkansfaktorer på utrikespolitiskt 

beslutfattande utöver redan vetenskapligt bevisade. Tidigare forskning visar att 

forskningsproblemet är försummat och medför att de teoretiska förklaringarna bygger på 

forskning kring beslutet att gå med i EU, beslutet att stå utanför NATO samt annan forskning 

kring utrikes- och säkerhetspolitiskt beslutsfattande. Analysobjektet, Sveriges beslut att delta i 

det fördjupade militära samarbetet inom ESFP, fungerar som avgränsning för tänkbara teorier 

då fokus ligger på svenskt säkerhetspolitiskt beslutsfattande (inom EU). Analysmodellen 

innehåller även nya teorier som inte nödvändigtvis använts vid tidigare forskning av 

säkerhetspolitiska beslut men som utifrån olika orsaker, motiveringar och resonemang kan 

tänkas haft inverkan vid beslutet att delta i ESFP.  
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2.3.1 Individnivå 

Studier av ledare tenderar att använda koncept från psykologin för att granska hur individer 

fattar beslut samt uppfattar världen. Medan psykologer intresserar sig för generell kunskap om 

mänskligt handlande ligger fokus inom utrikespolitisk analys på att utvärdera individer med 

intresset att kartlägga vilken sorts ledare en individ är samt vilken form av utrikespolitiskt 

beslutsfattande som kan förväntas.
45

 En beslutsfattare går igenom kognitiva steg vid 

uppkomst av en internationell situation som kräver att ett beslut fattas. Beslutsfattaren 

tydliggör sina värderingar, begrundar tidigare erfarenheter, söker konsekvens samt söker 

beslutsalternativ.
46

 Avgörande för analys utifrån kognitiv teori är att korrekt kartlägga 

beslutsprocessens nyckelpersoner. Att välja endast en av beslutsprocessens aktörer för 

analysering medför en avsevärd förenkling av verkligheten då forskningen bortser från 

beslutets kollektiva process.
47

 Generellt poängterar kognitiv teori betydelsen av deltagande 

individer vid beslutsprocesser.
48

 Analysen utifrån individnivå är uppdelad i två delar; 

ledarskap och idéer, vilka i tidigare forskning visar sig vara av betydelse för beslutsfattande. 

  

Ledarskap 

Analysen på individnivå fokuserar på aktörer utifrån den del av utrikespolitisk analys som 

handlar om kognitiva processer vilka berör hur aktörers idéer och uppfattningar formas i 

beslutsprocesser. Aktörers politiska värderingar och uppfattningar av verkligheten samt 

processen då aktörer skapar sig en uppfattning utifrån påverkan från andra individer förväntas 

utifrån tidigare forskning inneha påverkan på beslutet ett delta i ESFP. Primärt läggs fokus på 

hur ledaren ser på verkligheten, ledarens värderingar samt vilken form av ledarskap som 

används för att fatta beslutet. Det demokratiska styrelseskicket minskar möjligheten att beslut 

fattas av enskild individ då en demokratisk stats säkerhetspolitiska beslut sällan påverkas av 

ledarens individuella karaktär (vilket är fallet inom exempelvis diktaturer) utan bygger på 

samspel och påverkan i beslutsprocessen. Vilken form av ledarskap som förekommer 

påverkar beslutets utformning. Saknar ledaren utrikespolitiskt intresse kan befogenheter 

delegeras till utrikesministern vilket medför att beslutet påverkats av ytterligare individer och 

därmed flera påverkansfaktorer. Beslutsfrågan kanske uppfattas som betydelsefull för 

Sveriges nationella intresse och därmed kräver en beslutselit med deltagare från andra 

politikområden. Den politiska ledaren kan inför beslutsfattandet använda sig av expertishjälp 
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vilket gör att beslutet påverkats av experters uppfattningar och värderingar av verkligheten 

samt ledarens benägenhet att inkludera andra.
49

  

 

Vilken form av ledarskap som förekom vid beslutsfattandet analyseras utifrån en 

ledarskapsanalys.
50

 Modellen, som modifieras mot analysobjektet, består av fyra dimensioner 

och visar på ledarens inställning, således olika aspekter som kan tänkas påverka en 

beslutsprocess. Ledarens inställning berör olika sorters behov, det vill säga formen på 

ledarskapet, hur ledaren ser på uppgiften samt andra deltagares påverkan. Ytterligare 

förklaring av ledarskapsanalysen förekommer vid presentationen av insamlingsmetoder.       

 

Tabell 2.1: Ledarskapsanalys 

 

Inställning 

1. Kontrollbehov 

2. Maktbehov 

3. Problemlösning/samspel 

4. Tillit/misstro 
Källa: Breuning (2007): 44 

 

Ledarskapsanalysen visar vilken form av ledarskap som förekom vid Sveriges beslut att delta 

i ESFP. Därmed finns information över vilka som deltog i beslutsprocessen samt hur 

beslutsprocessen med tillhörande arbetsfördelning fungerade. Ledarskapet är avgörande för 

vilka idéer som förekommer i beslutsprocessen eftersom ledarskapet tidigt i processen gör 

betydelsefulla vägval för framtiden.  

 

Idéer 

Traditionella IR-teorier tenderar att inneha rationell utgångspunkt och aktörers preferenser 

och värderingar anses som mindre betydelsefullt. Goldstein och Keohane argumenterar för 

och menar att förståelse av aktörers idéer som värderingar underlättar för förklaringar av 

politiska beslut.
51

 För att förstå individnivåns påverkan på beslutet är nästa steg att analysera 

aktuella ledares politiska värderingar samt deras uppfattning av verkligheten utifrån ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv. Aktörens idéer skapar ledarens säkerhetspolitiska 

samhällsåskådning. På vilket sätt ledaren uppfattar världen beror på innehållet som tolkas. 

Uppfattningen av världen tenderar att bibehållas även om förutsättningarna förändras. 
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Tolkningen av ny information styrs av politiska värderingar samt av hur världen uppfattas. 

Beslutsfattares uppfattningar beror på deras personlighet, värderingar, erfarenheter och 

expertis, men även hur informationen presenteras, inom vilken kontext samt av vem.
52

  

Deltagande aktörer analyseras utifrån en modell av Goldstein/Keohane över idéers påverkan 

på utrikespolitiken. Modellen inspireras också av Herbert Tingstens analysschema för idé och 

ideologikritik som bygger på beståndsdelarna värdepremisser, verklighetsomdömen samt 

rekommendationer.
53

 I modellen betonas idéernas betydelse utifrån vilken idénivå de tillhör 

(världsåskådningar, principiella, kausala). Idéer kan även påverka beslutet utifrån vilken 

funktion idén innehar (vägkartor, sammanhållande kitt, institutionalisering). Förändring av idé 

som värdering hos en aktör kan resultera i förändring av politiken och därmed förändring av 

agerande.
54

      

 

Tabell 2.2: Idéers påverkan på utrikespolitiken 

Idénivå 

Idéer som: 

Världsåskådningar Principiella Kausala 

Vägkartor    

Sammanhållande kitt    

Institutionalisering    

Källa: Goldstein/Keohane 1993: 24 

 

2.3.2 Byråkratinivå 

På byråkratinivå ligger fokus på vilka som är inblandade och påverkar i beslutsprocessen, hur 

personerna väljs ut samt hur beredningsprocessen är organiserad. Generellt är det ledare som 

fattar beslut men ledare är sällan ensamma i beslutsprocessen.
55

 En inflytelserik teoribildning 

på byråkratinivå är byråkratisk politik som bygger på att det råder konkurrens mellan 

utrikespolitikens verksamma företrädare. Vid beslut berörande centrala utrikespolitiska 

ställningstaganden tenderar ministrar, diplomater, rådgivare eller ledande militärer att föreslå 

agerande som gynnar det egna departementet eller den egna organisationen. Det förekommer 

en maktkamp där vinnaren är den som lyckas få beslutsfattaren att välja just deras uppfattning 
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om vilket beslut som bör fattas.
56

 Politiska ledare i toppen av hierarkin uppbackas av ledare 

som innehar toppositioner i organisationer och departement. Deltagarna innehar olika 

preferenser och värderingar som är relaterade till organisationen de representerar. För att 

förklara varför ett beslut fattats är det nödvändigt att identifiera spelet och spelarna för att 

uppvisa förhandlingar och kompromisser.
57

   

 

Byråkratins påverkan analyseras utifrån en modifierad modell av Allisons och Zelikows 

mycket uppmärksammade teorimodell. Analysobjektet minskar antalet dimensioner och 

frågor. Fundamentalt är att granska beslutet som ett resultat av politiska förhandlingar och 

kompromisser över tid. Nästa steg är att närmare granska vilka aktörerna är som deltog i 

förhandlingarna samt granska hur aktörerna möjligtvis påverkade.  

 

Tabell 2.3: Byråkratisk politik 

 

1. Beslutets utfall som en följd av politiska förhandlingar och kompromisser över tid 

 

2. Påverkan 

A. Vilka deltar? 

B. Vilka faktorer formar deltagarnas värderingar och inställning? 

C. Vilken påverkan har deltagarna på utfallet? 

D. Hur ser processen ut? 
Källa: Allison & Zelikow (1999): 294-302 

 

Groupthink 

Avgörs beslutet genom en process som inbegriper ett fåtal människor, således en mindre 

grupp, är den teoretiska förklaringen groupthink användbar på byråkratinivå. Utrikespolitiskt 

beslutsfattande berör det nationella intresset och därmed tenderar besluten att fattas av mindre 

grupper högre upp i hierarkin. När människor möts i mindre grupper blir grupptillhörigheten 

och gruppens relationer så betydelsefullt för deltagarna att det har inverkan på förmågan att på 

ett korrekt sätt förstå samt inta information om vad som sker i gruppens omvärld. Groupthink 

används flitigt gällande att förklara felbedömningar och misslyckanden i staters utrikespolitik, 

problemet tenderar att utgå från att gruppen missat att överväga alternativ.
58

 Sveriges beslut 

att delta i ESFP kan eventuellt ha påverkats av groupthink då Amsterdamfördraget berörde det 

nationella intresset vilket utifrån de demokratiska problemen inom utrikespolitiskt 

beslutsfattande kan ha inneburit sekretesskrav eller en elit som beslutade. Beslutet kan ha 
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påverkats av diverse felbedömningar till följd av att gruppen, på grund av sin konstellation, 

missat att överväga de tänkbara alternativen.       

 

2.3.3 Statsnivå 

Analysen på statsnivå inriktas mot statens utrikespolitiska beslutsprocess samt det 

inrikespolitiska spelet mellan väljare och partier. Ur ett beslutsfattarperspektiv fungerar 

inrikespolitiska förhållanden som begränsningar för vad ledare har möjlighet att göra. 

Inrikespolitiska förhållanden i demokratiska politiska system där fria och allmänna val 

förekommer och politiker i regel innehar ett politiskt ansvar medför att påverkansfaktorer till 

det svenska säkerhetspolitiska beslutet eventuellt kan förklaras utifrån analys av 

folkopinionen (väljararenan) och partiernas strategier (partiarenan). Utrikespolitiska aktörers 

agerande formas av inrikespolitiska förhållanden.
59

 På statsnivå granskas även den 

säkerhetspolitiska beslutsprocessens utformning. Att studera Sveriges säkerhetspolitiska 

beslutsprocess motiveras utifrån de uppenbara demokratiska problem som tydligt existerar. 

De sekretesskrav som åligger säkerhetsfrågor som rör det nationella intresset resulterar i att 

beslutskretsen ofta består av en elit.
60

 Hur Sveriges lagar samt regelverk är utformat kan ha 

påverkat Sveriges säkerhetspolitiska beslut.       

 

Väljararenan 

Första paragrafen av första kapitlet i Sveriges mest betydelsefulla grundlag, regeringsformen, 

fastslår det svenska statsskickets demokratiska grunder. All offentlig makt i Sverige utgår från 

folket.61 Sverige som representativ demokrati innebär att folkets makt är avgörande för det 

politiska beslutsfattandet. År 1994 röstade majoriteten av svenska folket för ett godkännande 

av ett svenskt EU-medlemskap. Tyvärr har valdeltagandet vid europaparlamentsvalet varit 

undermåligt något som delvis pekar på ett bristande intresse för EU. I demokratier ansvarar 

folkvalda politiker inför väljarna. Det konstanta folkliga motståndet till NATO-medlemskap 

är en av påverkansfaktorerna som förklarar att Sverige förblir utanför den militära alliansen. 

Väljararenan innehåller tänkbara förklaringar till svenskt säkerhetspolitiskt deltagande i 

ESFP. För att väljaropinionen ska påverka säkerhetspolitiskt beslutsfattande fordras att 

väljarna engagerar sig och deltar i den säkerhetspolitiska debatten. Saknar väljarna intresse 

alternativt att säkerhetspolitiken uppfattas som oviktig blir konsekvensen att besluten fattas på 
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andra arenor utan väljaropinionens ställningstagande.
62

 Väljarnas intresse för utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågor brukar beskrivas som mycket svalt, särskilt säkerhetspolitiska frågor 

under långa perioder av fred.  

 

”Liksom en harmonisk person tänker på sjukdom och död blott då hans hälsa är hotad, tänker ett 

folk, vars huvudsakliga mål är att få fortsätta sin tillvaro i fred och lugn, på utrikespolitik och 

krig endast då krisen står för dörren.”
63

 

 

Citatet är hämtat från Herbert Tingstens bok om svensk utrikesdebatt mellan världskrigen och 

belyser mycket bra svensk säkerhetspolitisk debatt vid avsaknad av yttre hot. 

Säkerhetspolitiken blir endast aktuell för debatt vid hot mot den nationella säkerheten eller 

ifall partierna alternativt andra inflytelserika grupper väljer att debattera eller politisera 

frågan. Säkerhetspolitiken tenderar att försummas i den politiska debatten eftersom 

utrikespolitiken generellt hamnar i botten, bakom inrikespolitiska frågor, då väljarna tillfrågas 

att prioritera sakpolitiska områden. Säkerhetspolitiska frågor, vilka i allra högsta grad berör 

det nationella intresset, uppfattas av väljarna som komplicerade och avlägsna, en uppfattning 

som ökar utan debatt och upplysning.
64

 Säkerhetspolitiken som nationellt intresse innebär att 

riksdagspartierna avstår från att politisera frågan av partistrategiska skäl. Kombinationen att 

partierna inte vill framstå som splittrare av den nationella enigheten inför väljarna och att 

väljarnas partival sällan avgörs genom utrikesfrågor medför att säkerhetspolitisk debatt sällan 

förekommer. Sveriges beslut att fördjupa sitt europeiska militära samarbete från GUSP till 

ESFP kan efter analys utifrån väljararenan få följande utfall som förklaring. Den svenska 

folkopinionen är oengagerad i samt ointresserad av det svenska deltagandet i ESFP.
65

 Beslut 

fattas därmed utan hänsyn till folkopinionen. Om opinionen däremot visar sig vara ovetandes 

kan det bero på partiernas agerande vilket redogörs för senare.
66

 Alternativet är att den 

svenska folkopinionen de facto är positivt inställd till samt tillåter ett deltagande i ESFP 

eftersom folket visar sig generellt vara för en djupare EU-integration. 
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Partiarenan 

Partipolitisk konsensus har ständigt präglat den svenska utrikespolitiken, inte minst 

säkerhetspolitiken vilken ses som grundläggande för det nationella intresset. Det finns 

flertalet partistrategiska skäl till att utrikesfrågor sällan debatteras. Inget enskilt parti vill inför 

väljarna framstå som splittrare av den nationella enigheten och därmed riskera att eventuellt 

förlora röster. Partierna är väl medvetna om utrikesfrågornas minimala betydelse för väljarnas 

partival vilket gör att partierna sällan profilerar sig i utrikesfrågor. Partiernas tendens att avstå 

säkerhetspolitisk debatt medför att väljarnas intresse förblir svalt samt att väljarna går miste 

om den säkerhetspolitiska dagordningen. Det är mycket svårt att finna några partistrategiska 

fördelar, såväl interna som externa, för partierna att välja att ta strid kring utrikes- och 

säkerhetsfrågor. Att prioritera partitaktiska intressen framför nationens säkerhet och landets 

bästa är i utrikespolitiken en politisk felprioritering.
67

 Partierna väljer också delvis att 

profilera sig starkare samt att ta strid i utrikespolitiska frågor som till mindre grad berör den 

nationella säkerheten och det nationella intresset.
68

  

 

Ett parti, och särskilt en partiledning, måste ta hänsyn till andra ”arenor” vid strategiska 

överväganden. Partiets målsättning är att maximera antalet väljare samt skaffa högsta möjliga 

inflytande över riksdagsbesluten samtidigt som den partiinterna strukturen måste 

tillfredsställas.
69

 Generellt innehar utrikesfrågor ett väldigt begränsat utrymme på de politiska 

partiernas kongresser, stämmor och möten.
70

 En annan tänkbar förklaring är att 

utrikespolitiska frågor bortprioriteras på grund av tidsbrist och partiinternt ointresse. Sveriges 

beslut att fördjupa sitt europeiska militära samarbete från GUSP till ESFP kan efter analys 

utifrån partiarenan få följande utfall som förklaring. Partierna väljer av nationellt intresse att 

inte politisera säkerhetsfrågan ESFP. Partierna väljer av partistrategiska skäl att inte debattera 

frågan på grund av exempelvis tids- eller resursbrist. Alternativt är partierna ovetandes om det 

långtgående samarbetet inom ESFP eller att partierna de facto är överens i frågan. 

 

Beslutsprocessen 

En tredje tänkbar påverkansfaktor på statsnivå är den inhemska beslutsprocessens utformning. 

På grund av skillnaderna mellan inrikes- och utrikespolitiskt beslutsfattande är den 

parlamentariska arenan av mindre betydelse för partistrategiskt handlande inom utrikes- och 
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säkerhetspolitiken. I jämförelse med andra politikområden är riksdagens inflytande på 

utrikespolitiken mycket begränsat. Konkret beslutsmakt har riksdagens endast vid 

godkännande av internationella avtala samt budgetfrågor. Det utrikes- och säkerhetspolitiska 

ansvaret återfinns i stället hos regeringen som en följd av de sekretesskrav som finns kring 

säkerhetsfrågor.
71

 Riksdagens begränsade inflytande i den säkerhetspolitiska beslutsprocessen 

medför att den folkliga kontrollen och insynen motverkas. Sekretesskraven förhindrar 

parlamentarisk insyn samt även möjligheten för väljarna att aktivt ta del av den 

säkerhetspolitiska dagordningen. Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor uppfattas av väljarna 

som avlägsna vilket resulterar i såväl ett bristande folkligt intresse men också att 

parlamentariker sällan uppmanas eller motiveras att ta strid i frågorna.
72

 Svenska statens 

förkunnande att utrikespolitiken formas gemensamt av riksdagen och regeringen bör således 

beaktas utifrån vilken utrikespolitiska fråga som diskuteras. Utgångspunkten är att regeringen 

innehar enväldig makt med få undantag vilket tillsammans med tidigare nämnda skillnader 

mellan inrikes- och utrikespolitiskt beslutsfattande bör ses som ett demokratiproblem.  

 

Valet att ingå i en militär allians kräver ett internationellt avtal vilket ratificeras på nationell 

nivå. Inrikespolitiska frågor och frågor av nationellt intresse som tillskrivs större 

internationell dimension ökar det politiska engagemanget från folkopinionen samtidigt som 

flera aktörer inkluderas i beslutsprocessen.
73

 På vilket sätt är den säkerhetspolitiska 

beslutsprocessen i Sverige utformad? Sveriges beslut att fördjupa sitt europeiska militära 

samarbete från GUSP till ESFP kan efter analys utifrån beslutsprocessen få följande utfall 

som förklaring. Riksdagens makt är mycket begränsad vid säkerhetspolitiskt beslutsfattande. I 

stället fattas säkerhetspolitiska beslut av en elit eftersom säkerhetspolitiken anses vara för 

betydelsefull för att debatteras bland samt inkludera väljare och partier. Alternativt hade 

riksdagen beslutsmakt i frågan om att acceptera Amsterdamfördraget.  

 

2.3.4 EU-nivå 

Undersökningens analysobjekt, Sveriges beslut att delta i ESFP, medför att den traditionella 

flernivåanalysen utökas med ytterligare en analysnivå. Analysen på EU-nivån använder 

integrationsteorier för att förklara varför stater samordnar sin utrikes- och säkerhetspolitik. 

Analysinriktningen utrikespolitisk analys utvecklades innan EU blev betydelsefull 
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internationell aktör samt formulerades främst av icke européer. EU-nivån som oprövat inom 

utrikespolitisk analys innehar en öppenhet till att i olika grader påverka samtliga analysnivåer. 

Att nivån endast preliminärt ingår i modellen över påverkan beror på att nivåns påverkan är 

okänd. Nivån kanske visar sig vara en kompletterande nivå vid forskning av utrikespolitiskt 

beslutsfattande berörande EU (vilket dock inte är undersökningens primära syfte eller 

ambition). 

 

Två teorier diskuteras främst inom forskningen om europeisk integration, neofunktionalismen 

och intergovernmentalismen. Internationellt samarbete, i studien europeisk integration, beror 

enligt neofunktionalismen på en ”spill-over” effekt. Integration inom ett område ger upphov 

till ett behov av samt möjliggör för ytterligare samarbete. Sveriges beslut att fördjupa det 

militära samarbetet ytterligare, det vill säga fördjupa den europeiska integrationen, förklaras 

av behovet av, eller möjligheten till, ytterligare samarbete som följd av ”spill-over” effekt.
74

 

Sverige valde 1994 att bli en del av GUSP, därefter fortsatte utvecklingen inom 

säkerhetspolitiken mot ESFP. Sveriges säkerhetspolitiska samarbete med EU beror på 

integration inom flera säkerhetspolitiska områden samtidigt som det vore tänkbart att Sveriges 

engagemang i GUSP bidrog till deltagandet i ESFP. Analysen granskar därmed även ifall 

beslutet att bli en del av ESFP påverkades av spårbundenhet. Medförde EU-medlemskapet, 

med tillhörande institutioner och interdependens, krav på Sverige att ytterligare fördjupa det 

europeiska samarbetet inom säkerhetspolitiken? När Sverige 1995 blev medlem i EU anlades 

den europeiska vägen för svensk säkerhets- och försvarspolitik. Karl Loxbo definierar i sin 

avhandling spårberoende som ”den process där beslut och budskap som rör ett betydelsefullt 

politiskt vägval begränsar vilka beslut och budskap som har möjlighet att vinna legitimitet vid 

ett senare tillfälle i historien.”
75

 Spårbundenhet hör ihop med teorin om byråkratiskt politik 

eftersom tidigare politiska beslut kan ha inneburit omfattande ekonomiska eller politiska 

investeringar. Spårbundenhet kan, förutom deltagandet i GUSP, även bero på beslutad 

neutralitetspolitik som fattades längre tillbaka i tiden.   

 

Intergovernmentalismen betonar mellanstatligt samarbete. Suveräna stater väljer att delegera 

makt till överstatliga institutioner eftersom det ligger i det nationella intresset beräknat utifrån 

rationella kalkyler. Stater begrundar sina intressen och förhandlar därefter med andra stater 

och når en lösning där överstatliga institutioner administrerar men där stater fortfarande 
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innehar kontrollen.
76

  Intergovernmentalismens förklaring av Sveriges beslut att bli en del av 

ESFP är att det låg i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att fördjupa samarbetet. Det fanns 

goda anledningar för Sverige att ingå ytterligare militärt samarbete inom ramen för EU sett 

utifrån Sveriges nationella intresse. Att vara del av ett uttalat militärt samarbete stärker 

Sveriges säkerhet även om det saknas konkreta hotbilder. Möjligheten att säkerhetspolitiskt 

påverka världen kan också ha varit ett motiv till att delta i ESFP. Att Sverige valde att 

fördjupa sitt militära samarbete inom ESFP kan förklaras av ett svenskt intresse samt en 

eventuell vilja att inom den europeiska integrationen värna den nationella säkerheten samt 

därmed välfärden. Institutionalismen inom IR-liberalismen underlättar för stater att 

förverkliga de gemensamma fördelarna som interdependensen innebär. Institutionerna bistår 

med ett antal funktioner som stater efterfrågar inom samarbeten vilket mestadels är 

övervakning av parternas åtlydnad av de uppställda regler och normer. Definitionen av 

institutioner är ”beständiga och sammankopplade regelsystem som begränsar vad som får 

göras men också bidrar till att forma förväntningar om vad som kommer att göras”.
77

 

Framgångsrika institutioner, exempelvis den europeiska unionen, medför att samarbetet 

fördjupas eftersom det existerar överenskomna förpliktelser.
78

 EU är ett mycket bra exempel 

på en institution (er) där regelsystem (officiella fördragstexten) begränsar staters handlande 

samt formar förväntningar. Analysen granskar om Sveriges beslut att delta i ESFP berodde på 

viljan och intresset att bemöta internationella hot genom institutionaliserade militära 

samarbeten och därmed skapa säkerhet.  

 

2.3.5 Systemnivå 

Analysen på systemnivån utgår från mera traditionell teoribildning inom internationella 

relationer. Systemnivå söker förklaringar till utrikespolitiskt beslutsfattande utifrån den 

internationella strukturen. Strukturens utformning påverkar utrikespolitiskt beslutsfattande. 

Utrikespolitiska beslutsfattare agerar på den internationella arenan vilken reglerar 

beslutsmöjligheterna. Den säkerhetspolitiska strukturen erbjuder beslutsmöjligheter men 

upprättar även restriktioner.
79

 En granskning av den säkerhetspolitiska strukturen under 

tidsperioden kring Amsterdamfördragets beslutsprocess visar vilken påverkan strukturen hade 

på beslutsfattarna genom möjligheter och begränsningar. Den säkerhetspolitiska strukturen 

analyseras utifrån traditionella sakfrågor inom internationella relationer som alliansbildning, 
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säkerhetsdilemman och maktförhållanden.  Observerbart är att systemnivån tenderar att 

påverka samtliga nivåer i en flernivåanalys med utgångspunkt i hur systemet uppfattas. 

Utrikespolitisk analys som teoretisk skola innebär att de traditionella teorierna med fokus på 

den internationella strukturen kompletteras med analys av inrikespolitiska förhållanden. 

Analys på systemnivå går ut på att granska hur den internationella strukturen påverkar 

Sveriges säkerhetspolitik, mer specifikt eventuella strukturella påverkansfaktorer till Sveriges 

beslut att delta i ESFP. Undersökningens ambition är att åtminstone föra en beskrivande 

diskussion över den säkerhetspolitiska strukturen och situationen under Amsterdamfördragets 

beslutsprocess.       

 

2.4 Analysmodell 

Vilka faktorer påverkade Sveriges säkerhetspolitiska beslut att fördjupa det svenska militära 

samarbetet och deltagandet från GUSP till ESFP? Valet av analysinriktningen utrikespolitisk 

analys samt granskning av tidigare forskning har resulterat i en avgränsning till ett antal 

tänkbara påverkansfaktorer. Modellens primära utfall är graden av påverkan, antingen 

påverkade en faktor eller så saknade faktorn påverkan. Minsta påverkan medför att faktorn 

analyseras ytterligare.
80

 Därefter är intentionen att förklara på vilket sätt faktorerna påverkade 

Sveriges säkerhetspolitiska beslut samt även föra ett resonemang kring vilken grad av 

påverkan eller styrka som kan tillskrivas påverkansfaktorn. 

 

Figur 2.2: Analysmodell 

 

Analysobjekt Utrikespolitisk analys Nivå Påverkansfaktorer 
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Byråkratinivå Förhandlingar/kompromisser 

Groupthink 
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Partistrategi 

Beslutsprocess 
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EU-nivå Spill-over (spårbundenhet) 

Säkerhetspolitiska intressen 

Systemnivå Säkerhetspolitiska strukturen 
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3. Metodologiska utgångspunkter 
Undersökningens metodologiska utgångspunkt är att studera Sveriges säkerhetspolitiska 

beslut att delta i ESFP utifrån begreppet utrikespolitiskt beslutsfattande. Studien innefattar 

beslutsprocessen som föregår själva beslutet tillsammans med det efterkommande 

utrikespolitiska utfallet, således analyseras beslutet som en mera omfattande process över en 

längre tid. Syftet fastslår att undersökningen är en förklarande studie med intentionen att 

systematiskt analysera vilka faktorer som påverkade Sveriges säkerhetspolitiska beslut. 

Metoden är således deduktiv med startpunkt i vilka påverkansfaktorer som kan tänkas 

påverka.  Undersökningens förklarande ansats grundar sig på utrikespolitisk analys som 

analysinriktning, vilken applicerar ett aktörscentrerat förhållningssätt med antagandet att 

aktörer som individer eller i grupp är avgörande, och menar att utrikespolitiskt beslutsfattande 

påverkas av både inrikespolitiska såväl som internationella faktorer och förhållanden. 

Undersökningen tillämpar metoden processpårning som möjliggör analyser av komplexa 

beslutsprocesser.
81

 Genom teorikonsumerande studie undersöks Sveriges beslut att delta i 

ESFP och utifrån ett antal tänkbara teoretiska förklaringsfaktorer studeras orsaken till vad 

som påverkade beslutet. Teorikonsumerande studier placerar analysobjektet i centrum vilket 

gör att det inte är av betydelse att resultaten är giltiga i andra sammanhang utan intentionen är 

att dra slutsatser kring det undersökta fallet.
82

 Undersökningens insamlingsmetoder varierar 

utifrån analysmodellens teoretiska förklaringar innehållandes tänkbara påverkansfaktorer. 

 

3.1 Fallstudiedesign 

Undersökningen är en fallstudie. Martyn Denscombe menar att ”fallstudier fokuserar på en 

(eller några få) förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående 

redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta 

särskilda fall”.
83

 Fallstudiedesign bygger på syftet att kartlägga förklaringsfaktorer till 

Sveriges säkerhetspolitiska beslut att och därmed kunna förklara varför beslutet fattades. 

Amsterdamfördraget innebar att Sverige ställdes inför en situation som krävde ett beslut. 

Utifrån teoretiskt specificerade ramar försöker jag ge en detaljerad beskrivning och förklaring 

av beslutsprocessen.
84

 Fallstudiedesign underlättar dels upptäckten av kausala mekanismer 
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men även efterföljande analysering av kausala relationer och samband.
85

 En av fallstudiens 

styrkor är att tillvägagångssättet tillåter samt uppmuntrar forskaren att använda olika källor 

och insamlingsmetoder. Fallstudie inbjuder till fördjupade studier av det speciella snarare än 

det generella samt möjliggör studier av processer. Begränsningarna avgörs av 

analysobjektet.
86

        

 

Undersökningens analysobjekt, tillika utfallet på studiens beroende variabel, är Sveriges 

beslut att fördjupa det militära samarbetet inom EU. Beslutet att delta är kontroversiellt i 

förhållande till den militära alliansfriheten vilken är folkligt förankrad samt stöds av 

partipolitisk konsensus. En granskning av tidigare forskning visar att forskningsproblemet 

varit försummat utan något konkret svar på varför Sverige kan bedriva långtgående militära 

samarbeten inom EU medan medlemskap i NATO är otänkbart. Slutsatserna begrundar även 

diskussionen angående de demokratiska problemen som återfinns inom utrikespolitiskt 

beslutsfattande. Genom att studera den svenska beslutsprocessen kring Amsterdamfördraget 

utifrån analysmodellens tänkbara påverkansfaktorer uppvisar undersökningen vad som 

påverkade beslutet och därmed förklaras varför Sverige kunde besluta att delta i ett fördjupat 

militärt samarbete.  

 

3.2 Processpårning 

Intentionen med processpårning är att hitta de kausala mekanismerna som binder samman 

orsaker med utfall, i undersökningen vilka faktorer som påverkade Sveriges säkerhetspolitiska 

beslut. Esaiasson et al beskriver metoden som; ”Process-spårning söker identifiera de 

mellanliggande kausala processerna – de kausala kedjorna och kausala mekanismerna – 

mellan en eller flera oberoende variabler och utfallet på den beroende variabeln.”87
 Vid 

processpårning är värdet (utfallet) på den beroende variabeln känt på förhand, Sverige 

beslutade att bli en del av ESFP. Dramaturgin återfinns i att Sverige valde att fördjupa det 

militära samarbetet. Forskningsproblemet ligger i att besvara vad som genererade utfallet. 

Inom processpårning är det av betydelse att kartlägga relevanta aktörer, hur förklaringar 

kopplas till aktörer och deras medvetna överväganden, samt ytterligare faktorer och 

orsaksmekanismer. För ökad förståelse förflyttas fokus från det redan kända utfallet mot den 
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process som föranledde beslutet.
88

 Amsterdamfördragets beslutsprocess sträckte sig mellan 

juni 1994 och maj 1999. 
89

 

 

Systematiska processpårande studier kräver en utvecklad förklaringsmodell. Utöver den 

primära förklaringsfaktorn måste teorin även uppvisa mellanliggande variabler, den 

mekanism som gör att x orsakar y.
90

 Analysmodellens påverkansfaktorer innehar en öppenhet 

gentemot vad som kan ha påverkat samt på vilket sätt faktorn påverkat och leder så 

småningom till en mera detaljerad modell. Valet av breda teoretiska förklaringar med 

potentiella påverkansfaktorer motiveras utifrån att förklaringsfaktorerna intar en högre 

position på Giovanni Sartoris ”abstraktionsstege” och utgår därmed från en större öppenhet.
91

 

Därmed riskerar undersökningen inte att gå miste om användbar empiri vilket varit risken 

med allt för slutna operationella indikatorer. Processpårningens styrka är att metoden 

fokuserar på hela processen.
92

 En förenklad figur över den process som ska kartläggas 

återfinns i delen ”Att studera utrikespolitiskt beslutsfattande” vilken även visar riktningen för 

påverkan.  

 

3.3 Insamlingsmetoder och material 

Vid tillämpning av processpårande inomfallsstudie existerar inga konkreta begränsningar för 

vilka datainsamlingsmetoder som kan användas. Insamlingsmetoder som kan ge minsta bidrag 

till att finna de kausala mekanismerna är gångbara.
93

 Undersökningens analysmodell består av 

tio olika tänkbara påverkansfaktorer från olika teoretiska förklaringar. Många av 

påverkansfaktorerna kräver sin egen insamlingsmetod även om somliga kan kombineras. 

Nedan presenteras undersökningens insamlingsmetoder, tolkningsarbete och 

operationalisering utifrån de teoretiska förklaringarna med tillhörande tänkbara 

påverkansfaktor. Insamlingen och bearbetningen av material över Amsterdamfördragets 

beslutsprocess innefattar perioden innan fördraget accepterades. Den empiriska granskningen 

visar vilka av undersökningens tänkbara påverkansfaktorer som var närvarande under 

processen.    
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3.3.1 Kvantitativa analyser 

Vilken form av ledarskap som förekom på individnivå vid beslutsfattandet analyseras utifrån 

en analysmodell som består av olika former av inställning, vilka utgör aspekter av ledarskap 

som kan tänkas ha påverkat under beslutsprocessen. Ledarens inställning berör olika sorters 

makt- och kontrollbehov som förekom hos ledaren under beslutsprocessen. Inställning handlar 

även om hur ledaren ser på uppgiften samt andra deltagares påverkan, vilket utrymme som 

tilldelades andra deltagare. Psykologiska undersökningar, likt kognitiv teori, använder 

emellanåt metoden kvantitativ innehållsanalys. Metoden analyserar hur ofta någonting 

förekommer samt beaktar vilket utrymme i tid och rum som tillskrivs. I en ledarskapsanalys 

ligger intresset i att uppvisa vilket utrymme som gavs till beslutsprocessens deltagare samt 

förekomsten av makt- och kontrollbehov. Metoden möjliggör för snabb inhämtning av 

kvantitativ information vilken senare tolkas utifrån ställda frågor enligt ledarskapsanalysen.
94

 

En kompletterande analys till den kvantitativa analysen av ledarskapet genomförs i form av en 

kvalitativ granskning över ledarskapet och hur ledarskapet de facto fungerade. 

 

Materialet som granskas inom kvantitativa innehållsanalyser är i regel politisk rapportering i 

press, radio och tv. Granskning av beslutsprocesser inom utrikespolitiskt beslutsfattande 

medför att fokus även ligger mot tillgänglig statlig dokumentering av beslutsärendet. Genom 

att granska politisk rapportering kring Amsterdamfördragets beslutsprocess uppvisas vilket 

makt- och kontrollbehov som förekom samt i hur stor utsträckning andra deltagare tilläts 

påverka. För att kunna redogöra för vilket ledarskap som förekom granskas även memoarer 

samt böcker skrivna om beslutsfattaren för att förstärka slutsatser om deltagarnas utrymme. 

Ledarskapet påverkade beslutsprocessen ifall ett tydligt makt- och kontrollbehov förekom 

eller att beslutsfattandet inkluderade flera centrala aktörer vilkas ledarskap (inställning) i sin 

tur påverkade.  

 

På statsnivå är en av undersökningens tänkbara påverkansfaktorer den svenska folkopinionen. 

I demokratier innehar folket makt beroende på politisk fråga. Den svenska folkopinionen har 

konstant varit emot ett svenskt NATO-medlemskap vilket delvis hindrat partierna från att 

aktualisera frågan. Vilken inställning har folkopinionen på väljararenan gällande svensk 

utrikes- och säkerhetspolitik berörande EU? Undersökningen granskar väljarnas 

utrikespolitiska intresse, utrikespolitikens betydelse för partivalet samt folkets inställning till 
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ytterligare fördjupat militärt samarbete. Den svenska folkopinionen analyseras genom att 

granska opinionsundersökningar (intervju- och enkätundersökningar) gjorda under 

beslutsprocessens tidsperiod. Presentationen av kvantitativa frågeundersökningar görs med 

hjälp av beskrivande statistik där svenskarnas attityder relaterade till analysobjektet 

uppvisas.
95

 För att folkopinionen ska påverka beslutet krävs att folket engagerar sig, deltar 

samt uppvisar ett intresse för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Den mest betydelsefulla 

frågan berör folkopinionens inställning till fördjupat militärt samarbete vilken är avgörande 

för partiernas och därmed även ledarnas handlande.    

 

En andra tänkbar påverkansfaktor på statsnivå är de svenska partiernas strategier gällande 

utrikes- och säkerhetspolitiken. Partiernas målsättningar är att maximera antalet väljare samt 

skaffa högsta möjliga inflytande över riksdagsbesluten samtidigt som den partiinterna 

strukturen måste tillfredsställas. I vilken utsträckning debatteras utrikes- och 

säkerhetspolitiken internt inom partierna såväl som externt parlamentariskt och offentligt 

berörande ESFP? Undersökningen använder kvantitativ analys av partiarenan. Utrymme samt 

förekomst av debatt kring ESFP analyseras med hjälp av kvantitativ innehållsanalys vilken 

kompletteras av tillgänglig, relevant beskrivande statistik.
96

 Studien granskar i hur stor 

utsträckning det förekom partiintern- eller partiextern debatt angående Sveriges deltagande i 

ESFP. Materialet som granskas är partiinterna kongresser, möten etcetera medan den externa 

debatten berör riksdagsdebatter (utrikesdebatt), partiprogram samt partiers offentliga utspel. 

Materialinsamlingen vägleds och avgränsas av att fokus ligger på säkerhetspolitiska frågor så 

som militära alliansfrihet och militära samarbeten. Partistrategi innehar påverkan på Sveriges 

säkerhetspolitiska beslut då strategiska överväganden baserat på prioriteringen (alt. 

bortprioriteringen) av utrikes- och säkerhetspolitiken visar sig vara tydlig i frågan om ESFP.     

 

3.3.2 Kvalitativa analyser 

Individer eller kollektiva aktörer bestående av individer innehar idéer vilka påverkar beslut på 

olika sätt. Vilka idéer på individnivå styrde beslutsfattarna under beslutsprocessen kring 

Amsterdamfördraget? Analysen utgår från modellen över idéers påverkan och använder 

metoden förklarande idéanalys. Ambitionen är att förklara hur beslutsfattarnas idéer 

påverkade beslutet med hjälp av modellen över idéers påverkan. Bergström och Boréus menar 

att idéer kan vara ”såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser 

                                                           
95

 Esaiasson et al 2007: 258-260 
96

 Esaiasson et al 2007: 223-224 



35 
 

eller en föreställning om hur man bör handla”.
97

 I en förklarande idéanalys används politiska 

uttalanden, offentliga dokument eller andra texter för att uppvisa att en övertygelse motiverat 

handlingen och beslutet. Observera att innehållet är sekundärt medan fokus ligger på hur 

innehållet påverkat beslutet, således är det människors föreställningar och hur idéerna 

uppfattas som påverkar agerandet.
98

 Analysen granskar vilka idéer av utrikes- och 

säkerhetspolitisk karaktär som kan tillskrivas beslutsfattarna, vilken funktion idéerna hade, 

samt vilka idéer som kan urskiljas ha innehaft påverkan på beslutet. Idéer innehar påverkan då 

granskning av beslutsprocessen visar att utrikes- eller säkerhetspolitiska idéer tydligt 

motiverat handlingar, ageranden och beslut. 

 

Granskningen av byråkratins inblandning tar fasta på vilka som deltog i beslutsprocessen så 

till vida att det fanns en konkurrens mellan utrikes- och säkerhetspolitikens verksamma 

företrädare. Vilka lyckades påverka beslutsfattaren samt på vilket sätt? Analys av 

förhandlingar, påverkan och kompromisser genomförs med hjälp av tabellen över byråkratisk 

politik utifrån en argumentationsanalys. Granskning av beslutsprocessens konkreta argument 

medför en systematisk beskrivning av de förekommande argumenten. Analysen klargör 

argumentationens uppbyggnad, således hur argumenten förhåller sig till varandra.
99

 

Byråkratin innehar påverkan då förhandlingar och argument dels förekommit men framför allt 

visar sig ha förändrat värderingar, ståndpunkter och utfall.  

  

Analys av groupthink fokuserar på övervägandet av alternativ samt gruppens konstellation. 

Amsterdamfördraget berörde Sveriges säkerhetspolitik vilket utifrån de demokratiska 

problemen inom utrikespolitiskt beslutsfattande kan ha inneburit sekretesskrav samt en elit 

som beslutade. Beslutet kan ha påverkats av felbedömningar då gruppen eventuellt missat att 

överväga tänkbara alternativ. Vilka deltog i beslutsprocessen samt hur såg hierarkin ut? 

Intresset ligger i att kartlägga vilka överväganden som gjordes utifrån särskild information. 

Groupthink innehar påverkan då beslutsprocessen utformas av beslutsgruppens konstellation. 

Förekomsten av demokratiska problem under beslutsprocessen anses påverka beslutets utfall.   

Materialet som granskas på byråkratinivå är främst statliga dokument samt offentliga 

uttalanden över beslutsprocessen kring fördraget med ambitionen att dels klargöra argument 
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samt yttre påverkan som förekom under förhandlingarna men också på de säkerhetspolitiska 

bedömningarna som gjordes av beslutsfattarna.    

 

På statsnivå menar studier av utrikespolitiskt beslutsfattande att regeringen innehar enväldig 

makt med få undantag vilket tillsammans med tidigare nämnda skillnader mellan inrikes- och 

utrikespolitiskt beslutsfattande bör ses som ett demokratiproblem. Hur var beslutsprocessen 

kring Amsterdamfördraget utformad? Var Amsterdamfördraget en form av internationellt 

avtal och innebar en större öppenhet eller behandlades frågan som nationellt intresse och 

därmed aktualiserade de demokratiska problemen inom utrikespolitiskt beslutsfattande? Hur 

Sveriges lagar och regelverk påverkar Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattande 

granskas utifrån kvalitativ analys av den svenska konstitutionen med intentionen att 

systematiskt klargöra tankestrukturen. Utifrån den teoretiska förklaringen, att 

beslutsprocessens utformning påverkar, lyfts det väsentliga innehållet fram och 

begripliggörs.
100

 Beslutsprocessen innehar påverkan beroende på konstitutionens utformning. 

Beslutsprocessen påverkar genom att antingen begränsa makten för samtliga utom regeringen 

eller så medför konstitutionens utformning en öppenhet för yttre påverkan.  

 

De teoretiska förklaringarna på EU-nivån är integrationsteorier och granskas utifrån 

förklarande idé- och argumentationsanalyser.
101

 Analysen granskar vilka argument för ett 

fördjupat militärt samarbete inom ESFP som förekom i diskussionen samt ifall spill-over 

effekt uppstod som en konsekvens av att utrikes- och säkerhetspolitiken efterfrågade 

integration. Studien granskar också ifall det förekom tecken på spårbundenhet så till vida att 

tidigare säkerhetspolitiska beslut poängterades samt eventuellt diskuterades utifrån 

ekonomiska eller politiska investeringar. Andra delen av analysen på EU-nivå är att granska 

beslutet genom att titta på Sveriges säkerhetspolitiska strategi utifrån det nationella intresset. 

Studien granskar vilka argument som påverkade Sverige att ingå ytterligare militärt samarbete 

inom ramen för EU sett utifrån Sveriges nationella intresse. Berodde Sveriges beslut att delta i 

ESFP på viljan och intresset att bemöta internationella hot och därmed skapa säkerhet? Spill-

over effekt, spårbundenhet eller nationellt intresse innehar påverkan på Sveriges 

säkerhetspolitiska beslut om faktorerna förekommit i argumentationen under 

beslutsprocessen.  
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Granskning av den säkerhetspolitiska strukturen på systemnivå under tidsperioden kring 

Amsterdamfördragets beslutsprocess visar vilken påverkan strukturen hade på beslutsfattarna 

genom möjligheter och begränsningar. Undersökningen analyserar om beslutet att fördjupa 

inom ESFP berodde på den säkerhetspolitiska strukturen under tiden för 

Amsterdamfördragets beslutsprocess. Genom att kvalitativt granska och tolka strukturens 

funktion i relation till beslutsprocessen kan undersökningen uppvisa om strukturen hade 

någon påverkan på Sveriges säkerhetspolitiska beslut. Den säkerhetspolitiska strukturen 

analyseras utifrån traditionella sakfrågor som alliansbildning, säkerhetsdilemman och 

maktförhållanden. Tillsammans med ytterligare några säkerhetspolitiska förhållanden utgör 

sakfrågorna den säkerhetspolitiska strukturen. På systemnivå innehar strukturen påverkan om 

beslutet tydligt fattats i förhållande till den säkerhetspolitiska strukturens utformning. 

Materialet som granskas utifrån EU- och systemnivå är utrikespolitiska uttalanden, 

deklarationer, debatter, artiklar, partiprogram samt statliga dokument berörande ESFP under 

beslutsprocessen. 

 

3.3.3 Kompletterande intervjuer 

Insamlingsmetoderna inom analysnivåerna förhåller sig i det närmaste uteslutande till 

kvalitativa samt kvantitativa analyser av beslutsprocessen där olika texter och dokument 

studeras. Metoderna möjliggör för granskning av den dokumentation som finns över 

beslutprocessen, således offentliga dokument samt politisk rapportering angående 

Amsterdamfördragets beslutsprocess. Att utöka analysen genom att utföra kompletterande 

intervjuer med centralt placerade aktörer ger bättre kännedom om beslutsprocessen. Det finns 

två anledningar till att genomföra intervjuer. Den första anledningen är att utrikespolitiskt 

beslutsfattande i regel inbegriper ett mindre antal deltagare samt att processen kan ha ålagts 

med sekretesskrav. Den andra anledningen är att det skriftliga och muntliga materialet, 

dokumentationen över beslutsprocessen, riskerar att vara otillräckligt. Informantintervjuer 

använder svarspersonerna som vittnen vilka förhoppningsvis ska bidra med korrekt 

information om hur verkligheten är utformad. Esaiasson et al menar att ”informantintervjuer 

används för att forskaren skall kunna ge den bästa möjliga skildringen av ett händelseförlopp, 

vad som faktiskt hände i en viss situation eller hur det faktiskt fungerar”.
102

 Informanterna 

underlättar att kartlägga beslutsprocessen då olika undersökningsfrågor ställs till informanter 

inom olika analysnivåer. För att ytterligare på ett grundläggande sätt kartlägga 
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beslutsprocessen genomförs respondentundersökningar med centralt placerade aktörer där 

intresset ligger på svarspersonernas egna tankar. Respondentundersökningar möjliggör för 

förståelsen av hur beslutsprocessens deltagare uppfattade olika faktorer och förhållanden.
103

 

Nackdelen med frågeundersökningar är att inblandade aktörer stöter på problem gällande att 

analysera sig själva, sina egna uppfattningar samt de egna besluten.
104

  

 

3.4 Reflektioner 

Undersökningens fortlöpande har inneburit ett antal metodologiska reflektioner, 

ställningstaganden samt överväganden. En av undersökningen motiveringar är att 

forskningsområdet är försummat, på vilket sätt problemet angrips blir därmed upp till 

forskarens beslut utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Den beroende variabelns utfall är 

känt sedan tidigare. Fokus har legat på undersökningens teoretiska avgränsningar samt 

insamlingsmetoder. Den förklarande ambitionen medför ett antal utmaningar. Utrikes- och 

säkerhetspolitik är av sin natur en forskarutmaning eftersom ett demokratiskt underskott 

föreligger.
105

 Att avgöra vilken grad av effekt, problemet med nivåskattning, som en faktor 

innehar på beslutet är kopplat till felskattningar eftersom det är problematiskt att fastslå till 

vilken grad en faktor påverkar. Undersökningen försöker i stället att påvisa vilken faktor som 

påverkade mest respektive minst av de påverkansfaktorer som återfinns i undersökningen. 

Begränsningar i form av tid, utrymme samt resurser har medfört vissa restriktioner på 

undersökningen vad gäller teorival, såväl som val av insamlingsmetoder. Undersökningen 

använder kvalitativa såväl som kvantitativa analysmetoder vilket bidrar till en täckande 

förklaring av beslutsprocessen och vilken påverkan som ägde rum. Vissa insamlingsmetoder 

har resulterat i problem. Den mediala rapporteringen kring Amsterdamfördragets 

beslutsprocess var undermålig och som en konsekvens är ledarskapsanalysen baserad på 

individers utrymme i press, radio och television mycket begränsad. Bristen på medial 

rapportering har kompenserats med memoarer, intervjuer samt andra rapporteringar. Överlag 

existerar det en avsaknad av mediala utspel kring Amsterdamfördraget. Även materialet som 

visar partiintern aktivitet i form av motioner får anses något begränsat men påverkar inte 

undersökningens resultat. Undersökningen använder sig av Bjereld & Demkers bok, vilken är 

något till åren men ger en fingervisning över partiernas engagemang i utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågor. Generellt används i undersökningen främst statliga dokument. 
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Många insamlingsmetoder har kompletterats med intervjuer där jag samtalat med personer 

som deltog aktivt i beslutsprocessen. Informationen från intervjuerna gällande slutsatser måste 

användas med viss försiktighet dels eftersom samtliga intervjupersoner var socialdemokrater 

och möjligtvis anammade en subjektiv hållning men också eftersom fördraget beslutsprocess 

ägde rum för över ett årtionde sedan. Tidssambandet aktualiserades då flertalet av dåtidens 

utrikespolitiskt insatta medlemmar i partierna valde att avstå intervjuer. Redogörelserna ska 

dock inte underskattas eller negligeras utan är värdefullt både för att få information om 

händelsen samt för att få del av respondenternas egna uppfattningar. I övrigt är materialet som 

används främst statliga, offentliga dokument som får bedömas som källkritiskt trovärdiga. 

Flernivåanalysen möjliggör för kompletterande metoder på olika analysnivåer och därmed en 

täckande helhetsbild av beslutsprocessen.  
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4. Resultatredovisning 
Föreliggande kapitel presenterar den empiriska undersökningen, således undersökningens 

resultat. Resultatredovisningen är strukturerad efter flernivåanalysen där varje analysnivå 

uppvisas separat. I kapitlet analyseras Amsterdamfördragets beslutsprocess i Sverige utifrån 

undersökningens analysmodell. Samtliga tänkbara påverkansfaktorer analyseras med 

slutsatsen att faktorerna påverkade alternativt saknade påverkan på beslutet. Faktorer som 

visar sig haft påverkan analyseras ytterligare för att uppvisa på vilket sätt faktorn påverkade 

beslutet. Inledningsvis presenteras en överblick av Amsterdamfördraget med fokus på 

säkerhets- och försvarspolitiken. 

 

4.1 Amsterdamfördraget 

Fördraget om Europeiska unionen, även kallat Maastrichtfördraget och unionsfördraget 

undertecknades 1992. Fördraget innebar att EU:s pelarstruktur tillkom med den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) som den andra av tre pelare. Medlemsstaterna ansåg 

dock att resultatet var sämre än det önskade vilket ledde till att deltagarna kom överens om en 

ny regeringskonferens 1996 där medlemsstaterna kunde diskutera ytterligare fördjupning av 

samarbetet. Förberedelserna inför regeringskonferensen inleddes 1994 då Europeiska rådet 

(stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsstater samt kommissionens ordförande) tillsatte 

en referensgrupp med uppgift att planera den kommande konferensens arbete. Sverige utsåg 

statssekreteraren Gunnar Lund som Sveriges representant i referensgruppen och den 

slutrapport som presenterades 1995 kom att få ett ”avgörande inflytande på dagordningen för 

regeringskonferensen”.
106

 Citatet nedan är hämtat ur den slutrapport som referensgruppen 

presenterade och visar på gruppens inställning till ytterligare fördjupning av den europeiska 

identiteten vilken inkluderar en säkerhets- och försvarspolitik.  

 

”We therefore believe that the Conference could examine ways to further develop the European 

identity, including in the security and defence policy field. This development should proceed in 

conformity with the objectives agreed at Maastricht, taking into consideration the Treaty 

provisions that the CFSP shall include all questions related to the security of the Union, 

including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a 

common defence.”
107
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Sverige deltog aktivt under regeringskonferensen och gav förslag till fördragsändring. 

Tillsammans med Finland presenterade Sverige ett förslag inom den gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitiken vilket innebar att de så kallade Petersbergsuppgifterna skulle föras in i 

fördraget. Petersbergsuppgifterna ger EU en större kompetens och möjlighet att agera och 

riktas mot säkerhets- försvars- samt fredsskapande uppgifter.
108

 Amsterdamfördraget föreslår 

nya bestämmelser angående den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
109

 

Bestämmelserna visar tydligt den fördjupning av det säkerhetspolitiska samarbetet som 

införlivas i och med Amsterdamfördraget samt att bestämmelserna mycket väl kan tolkas som 

ett steg mot ett framtida europeiskt försvar. Artikel J 1 i Amsterdamfördraget fastslår nya 

bestämmelser för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och ESFP utgjorde efter 

Amsterdamfördragets införlivande en betydande del av GUSP. Övergången till ESFP 

medförde en tolkningsbar fördjupning av det militära samarbetet inom den europeiska 

unionen vilken Sverige accepterade samt beslutade att bli en del av. Amsterdamfördraget 

trädde i kraft den 1 maj 1999 efter fem år av förberedelser och därmed reviderades Fördraget 

om Europeiska unionen. Amsterdamfördragets beslutsprocess sträcker sig över tidsperioden 

juni 1994 till maj 1999. Följande steg utgjorde fördragets förhandlingsprocess.
110

  

 

Tabell 4.1: Amsterdamfördragets förhandlingsprocess 

 

Juni 1994: Europeiska rådet inrättar en reflektionsgrupp bestående av bland annat femton 

företrädare för medlemsstaternas utrikesministrar. Gruppen sammanträder för första gången 

den 2 juni 1995.  

December 1995: Reflektionsgruppen presenterar sin rapport. Den 8 januari 1996 fattas beslut 

om att sammankalla en regeringskonferens. 

Februari-mars 1996: Yttranden från kommissionen och Europaparlamentet. 

29 mars 1996: Konferensens första möte mellan stats- och regeringschefer i Turin. 

17-18 juni 1997: Konferensen avslutas i Amsterdam. 

2 oktober 1997: Amsterdamfördraget undertecknas. 

1998-1999: Amsterdamfördraget ratificeras av de femton medlemsstaterna. 

1 maj 1999: Amsterdamfördraget träder i kraft.  
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4.2 Individnivå 

Ledarskap 

Avgörande för ledarskapets påverkan på Sveriges beslut att bli en del av ESFP är primärt 

vilka individer som hade ministerposter i regeringen eller arbetade nära och därmed aktivt 

deltog. Regeringens innersta krets är ledarskapsanalysens utgångspunkt även om ytterligare 

betydelsefulla individer kan bli aktuella för analys. Sverige hade under Amsterdamfördragets 

beslutsprocess socialdemokratisk regering. Ingvar Carlsson var statsminister mellan 1994-

1996 medan Göran Persson var statsminister från 1996 och fram till att fördraget ratificerades. 

Utrikesminister var Lena Hjelm-Wallén medan Thage G Peterson var försvarsminister. 

Ledarskapsanalysen fokuserar på inställningen hos individerna. Inledningsvis studeras Göran 

Perssons inställning till utrikespolitiken samt synen på Sveriges säkerhetspolitik under 

Amsterdamfördragets beslutsprocess eftersom statsministern befinner sig högst upp i 

hierarkin och därmed blir inställningen avgörande. Göran Perssons ledarskap, som en 

konsekvens av inställning, visar vilka ytterligare deltagare som bör granskas.  

 

Marie Demker argumenterar för att nationalstaten under Göran Perssons tid skulle uppfattas 

som den internationella aktören och Persson var mycket mån om att upprätthålla goda 

kontakter med politiska ledare med makt på den internationella arenan. Göran Persson var 

anhängare av Sveriges militära alliansfrihet som han ansåg bidrog till att stärka den 

gemensamma säkerheten i Sveriges närområde.
111

 Dåvarande utrikesministern Lena Hjelm-

Wallén berättar att Göran Persson hade en mera dominerande ställning än Ingvar Carlsson och 

att medlemskapet i EU medförde att trycket från Europas ledare ingöt självförtroende på 

Sveriges statsministrar.
112

 Göran Perssons engagemang i EU blev påtagligt först 1998 och 

framåt då statministern insåg att den europeiska arenan var betydelsefull.
113

 Olle Svenning 

skriver att Persson inte litade på utrikesdepartementets kunskapsförmedling. Den 

högutbildade statsteknokratin var inte att lita på, allra minst den på utrikesdepartementet. I 

stället litade Persson i större utsträckning på närstående ambassadörer vilka han valde att föra 

nära samarbeten med och att hålla fast vid.
114

 Perssons tillit till utvalda individer var påtaglig. 

Vid flertalet tillfällen har Persson delat med sig av betydelsefullt material till sin innersta 
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krets, framför allt till Lena Hjelm-Wallén.
115

 Erik Fichtelius, som följt Persson under hela 

hans tid som statsminister skriver att: 

 

”Under hela Perssons regeringstid diskuteras relationerna mellan UD och statsrådsberedningen, 

och många undrar vem som egentligen styr utrikespolitiken. Formas den vid UD av 

utrikesministern eller är det i själva verket statsministern och hans statsrådsberedning som 

styr?”.
116

  

 

Det vore dock felaktigt att dra slutsatsen att Göran Persson hade ett oinskränkt behov av att 

ständigt kontrollera utrikespolitiken. Personer i den innersta kretsen ålades med ansvarfulla 

uppgifter. I riksdagens utrikesdebatter överlämnade Göran Persson ansvaret till Lena Hjelm-

Wallén att föra socialdemokraternas utrikespolitiska talan. Vid riksdagens debatt angående 

Amsterdamfördraget låg återigen ansvaret på Lena Hjelm-Wallén.
117

 Statsministern uppvisade 

vid många utrikespolitiska situationer och beslut att han de facto litade på i varje fall sina 

närmast statsråd. Hjelm-Wallén berättar att Göran Persson var ytterst lite engagerad i utrikes- 

och säkerhetsfrågor under de inledande åren som statsminister eftersom prioritering låg på 

andra politiska frågor. Att Göran Perssons engagemang till en början var lågt medförde att 

flera individer, med utrikesministern främst, hade ansvaret samt förde beslutsprocessen kring 

fördraget framåt. Lena Hjelm-Wallén var delaktig i utformandet av fördraget då hon i 

egenskap av utrikesminister på nära håll deltog i utrikesdepartementets såväl som EU:s 

utrikespolitiska arbete.
118

 Lars Danielsson menar att Göran Persson under beslutsprocessens 

senare del inte fäste större vikt eller intresse på fördraget i jämförelse med andra utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågor. Sverige konstaterade på ett tidigt stadium att alliansfriheten inte 

påverkades och därmed behövde frågan ingen extra uppmärksamhet. Dock tillägger 

Danielsson att ”en statsminister har alltid makt- och kontrollbehov eftersom han har det 

yttersta politiska ansvaret, men det var inte särskilt markerat under processen”.
119

 

     

Under Amsterdamfördragets beslutsprocess var Lena Hjelm-Wallén utrikesminister. 

Socialdemokratiska kollegor talade mycket varmt om Lena Hjelm-Wallén, hon uppfattades 
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stå nära väljarna samt förstå deras viljor.
120

 Olle Svenning menar även att Hjelm-Wallén hade 

ett visst inflytande på Persson då hon kunde påverka valet av personer på poster samt 

anförtroddes betydelsefulla uppgifter. Hjelm-Wallén var en lagspelare, beroende av att ha en 

grupp omkring sig. Som utrikesminister gjorde laget jobbet medan hon fick stå som ansiktet 

utåt. Den moderna individcentrerade politiken passade henne egentligen aldrig utan hon 

eftersträvade konsensus.
121

 Utrikesministern hade ett löpande ansvar för förhandlingarna 

kring fördraget eftersom frågan låg inom utrikesdepartementets ansvarsområde. Lars 

Danielsson minns henne som mycket aktiv och engagerad i beslutsprocessen. Hjelm-Wallén 

ansvarade för samt upprätthöll det löpande politiska samrådet med riksdagen, betydelsefullt 

utifrån ett demokratiskt perspektiv.
122

 Gunnar Lunds uppfattning är att valet av Lena Hjelm-

Wallén som utrikesminister inte påverkade beslutsprocessen utöver det ansvar som åligger en 

utrikesminister.
123

 

  

Ett mycket närastående samarbete mellan Lena Hjelm-Wallén och Finlands utrikesminister 

Tarja Halonen resulterade i att Petersbergsuppgifterna inkluderades i fördraget i enlighet med 

Sveriges och Finlands önskemål. Att få Petersbergsuppgifterna inskrivna i fördraget var av 

särskild betydelse eftersom formuleringen kring förväntningarna på ett gemensamt europeiskt 

försvar uppfattades som en tolkningsfråga. Stort ansvar ålades på Hjelm-Wallén och därmed 

kom hennes inställning och ledarskap att påverka Amsterdamfördragets beslutsprocess, främst 

gällande Petersbergsuppgifterna. I egenskap av utrikesminister kunde Hjelm-Wallén utforma 

samt senare inrikespolitiskt presentera och förankra fördraget utifrån sin uppfattningsbild.
124

 

 

Sverige valde att skicka Gunnar Lund som Sveriges representant i reflektionsgruppen 

(referensgruppen). Lund var statssekreterare vid utrikesförvaltningen samt senare konsultativt 

statsråd för Göran Perssons regering. Reflektionsgruppens förberedelsearbete avslutades med 

en slutrapport 1995 vilken hade avgörande inflytande på dagordningen. Gunnar Lund var 

Sveriges chefsförhandlare och förde därmed Sveriges talan under förberedelsearbetet. Lund 

valdes att representera Sverige eftersom han ansågs besitta den önskvärda överblicken samt 

förhandlingserfarenhet.
125

 Andra individer som deltog aktivt under Amsterdamfördragets 
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beslutsprocess var Ulf Hjertonsson, Anders Bjurner, Annika Söder och Lars Danielsson. 

Utrikesrådet Ulf Hjertonsson förhandlade om Petersbergsuppgifterna och påverkade därmed 

under fördragets utvecklingsfas. Hjelm-Wallén poängterar tydligt Hjertonssons roll som 

förhandlare av Petersbergsuppgifterna. Lars Danielsson var statssekreterare, dessutom den 

främste av statssekreterarna eftersom han var statsministerns statssekreterare och därmed 

ordförande i statssekreterargruppen. Danielsson, som också var EU-politisk rådgivare på 

statsrådsberedningen, menar att huvuddelen av förhandlingarna om Amsterdamfördraget 

fördes i den regeringskonferens som Gunnar Lund, som var statssekreterare för EU-frågor, 

var chefsförhandlare i. ”Gunnar Lund redovisade löpande under förhandlingarnas gång läget 

för både regeringen i sin helhet och för statsministern och fick då också viss politisk 

ledning”.
126

  Övriga deltagare stod framför allt som rådgivare till regeringen eller enskilda 

statsråd. Vilken påverkan dessa individer hade kan anses vara ringa eftersom de hierarkiskt 

stod under utrikesminister Lena Hjelm-Wallén även om individerna arbetade med 

betydelsefulla uppgifter.
127

 Lars Danielssons uppfattning kring Amsterdamfördragets 

beslutsprocess är att utrymmet för individuell påverkan var utomordentligt liten. 

Beredningsprocessen är i Sverige en mycket trög process kring stora utrikespolitiska frågor.
128

  

 

Idéer 

Ledarskapsanalysen visar vilka beslutsprocessens centrala aktörer var. Nästa steg på 

individnivå är att uppvisa vilka idéer som påverkade beslutsfattarna. Inledningsvis görs en 

granskning av bakomliggande värderingar och övertygelser som kan anses vara fundamentala 

från beslutsprocessens startpunkt. En första granskning innebär att titta på ifall 

socialdemokratiska idéer och värderingar kan tillskrivas individerna som aktivt deltog. Många 

centrala individer har socialdemokratisk bakgrund vilket därav gör en första granskning 

utifrån socialdemokratisk politik relevant. Därefter granskas vilka idéer som de facto 

närvarade under beslutsprocessen. Sökandet efter idéer och värderingar innehar en öppenhet 

och utgår utifrån vilken nivå de befinner sig på samt vilken funktion idéerna innehar.  

 

Vilka idéer som utgör socialdemokraternas politik granskas genom analys av det 

socialdemokratiska partiprogram som förkunnades närmast Amsterdamfördragets 

beslutsprocess. Partiprogrammet visar partiets grundsatser samt ställning i olika frågor med en 
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ambition om varaktighet till skillnad mot exempelvis valprogram. Socialdemokraternas 

partiprogram från 1990 inleds med de tre grundvalar som utgör socialdemokratins 

värdepremiss; frihet, jämlikhet och solidaritet. Om frihet deklarerar socialdemokraterna 

följande;  

 

”Socialdemokratin hävdar alla folks rätt att själva bestämma över sina angelägenheter, utan 

tvång eller inblandning från andra stater eller ekonomiska intressen utanför deras kontroll. I det 

samarbetet nationerna emellan som det ömsesidiga beroendet nödvändiggör måste alla nationer 

ingå som jämbördiga.”.
129

  

 

Lena Hjelm-Wallén poängterar att många andra medlemsstater, liksom Sverige, var emot ett 

gemensamt europeiskt försvar. Sverige ansåg att den militära alliansfriheten inte utmanades 

och därmed kunde friheten (handlingsfriheten) i enlighet med socialdemokratin 

upprätthållas.
130

 Liknande tolkningar gjordes av andra medlemsstater vilket gör den 

gemensamma idén till en form av sammanhållande kitt (fokalpunkt) där parterna håller 

samman genom lojalitet till idén om staters suveränitet. Det bör poängteras för fortsatt analys 

att partiprogrammet skrevs 1990, således innan Sveriges europeiska integrering startade. Om 

solidaritet deklarerar socialdemokraternas följande;  

 

”Så länge någons frihet är hotad, är allas frihet hotad; solidariteten får därför inte stanna vid det 

egna landets gränser utan måste omfatta alla folk.”
131

   

 

Socialdemokraternas syn på solidaritet visar på ömsesidigt beroende där en solidaritet är en 

förutsättning för trygghet och som bygger på tillit. Solidariteten kräver samhälleliga insatser 

upprätthållen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.
132

 Att förena frihet med 

solidaritet i frågor gällande utrikes- och säkerhetspolitiken medför olika tolkningar av 

neutralitetspolitikens och den militära alliansfrihetens innebörd. Partiprogrammet från 1990 

visar även på hur den internationella strukturens förändring ännu inte kommit att påverka 

partiets syn på utrikes- och säkerhetspolitiken.133
 Det nationella självbestämmandet poängteras 

då partiet i partiprogrammet understryker att det internationella samarbetet vilar på varje 
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nations självbestämmanderätt.
134

 I det valmanifest som presenterades inför valet 1994 

tillkännager socialdemokraterna att partiet vill vara delaktigt i ett ökat säkerhetspolitiskt 

samarbete för att trygga freden.
135

 Granskning av utrikesdeklarationer med tillhörande 

utrikespolitisk debatt i riksdagen under början av 1990-talet visar Sveriges förändring, oavsett 

regering, mot ett europeiskt samarbete inom många områden.  

 

Socialdemokratins grundvalar och värdepremisser är fundamentala samhällsidéer som utgör 

en socialdemokrats politiska ställning. Utifrån analysmodellen över idéers påverkan på 

utrikespolitiken bör socialdemokratins värdepremisser ses som en samling principiella idéer 

samtidigt som socialdemokratin delvis kan sägas utgöra en form av världsåskådning beroende 

på graden av tillgivenhet. Socialdemokratins grundvalar utgör idéer vilka en socialdemokrat 

kan tänkas (men inte nödvändigtvis) utgå ifrån. Utrikespolitiken påverkas av idéer beroende 

på vilken abstraktionsnivå de befinner sig på, därefter vilken påverkansväg de tar. 

Beslutsprocessen behöver analyseras närmare för att granska vilka idéer som de facto var 

närvarande, således utrikespolitiska värderingar och mål samt hur Sverige uppnår målet. 

 

Under den inledande perioden av Amsterdamfördragets beslutsprocess var Ingvar Carlsson 

statsminister. Att Sverige år 1991 ansökte om medlemskap i EU berodde på, vilket uppvisats i 

tidigare forskning, ett antal faktorer däribland att Ingvar Carlsson var Sveriges statsminister. 

Carlsson säger själv i sin självbiografi att ”jag hade en politisk vision om ett Europa i 

samarbete och samverkan.”
136

 Endast neutralitetspolitiken förhindrade medlemskap. Sverige 

respekterade EG:s utrikespolitik och medgav dess betydelse för freden och säkerheten i 

Europa. Problemet för Carlsson var att han inte såg hur medlemskapet skulle kunna förenas 

med bibehållen neutralitetspolitik, ett problem som försvunnit då Sveriges deklarerade 

säkerhetspolitiska inställning successivt förändrats.
137  

 

Tillsammans med Lena Hjelm-Wallén överlämnade Göran Persson propositionen angående 

Amsterdamfördraget till riksdagen den 12 februari 1998. Regeringen förslår i propositionen 

att riksdagen godkänner Amsterdamfördraget och därmed accepterar att fördraget införlivas i 

det grundläggande EU-fördraget. Propositionen innehåller tendenser till idéer som möjligtvis 

påverkade beslutet. I propositionen förtydligar regeringen med statsminister Göran Persson 
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samt utrikesminister Lena Hjelm-Wallén att den europeiska unionen kommer att förbli en 

sammanslutning av suveräna stater. Regeringen menar att samarbetet i GUSP är 

mellanstatligt. Unionens medlemsstater behåller sin suveränitet i utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Sveriges kommer även i fortsättningen att kunna värna sin militära 

alliansfrihet eftersom den socialdemokratiska regeringen uppfattar Amsterdamfördraget som 

förenligt med militär alliansfrihet i enlighet med Sveriges intressen. Lena Hjelm-Wallén 

styrdes av idén att Amsterdamfördraget inte utmanade den svenska militära alliansfriheten. 

Idén kan ses som en kausal idé, således en föreställning och uppfattning som syftar till att 

uppnå målet om säkerhet, fred och senare välfärd. Inledningsvis bör idén om militär 

alliansfrihet ses som en vägkarta vilken styr den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Att 

Sverige i fortsättningen kunde uttala sig alliansfria samtidigt som Petersbergsuppgifterna 

skrevs in var en bidragande orsak till Sveriges positiva inställning till fördraget.
138

 Gunnar 

Lund menar att Sverige hade en positiv inställning till fördraget vilken blev än mera påtaglig 

då Sverige aktivt deltog i förhandlingarna samt att Sverige lyckades påverka fördragets 

innehåll och utformning.
139

 Även Lars Danielsson underströk att Amsterdamfördraget inte 

ansågs strida mot alliansfriheten samtidigt som Sverige hade goda möjligheter att påverka 

resultatet under förhandlingsprocessen. ”De formuleringar som funnits i alla fördrag om 

möjligheterna till ett gemensamt försvar har alltid varit förenade med krav på enhällighet, 

vilket givit oss en möjlighet att lägga in veto mot dem om vi ansåg att de skulle strida mot 

alliansfriheten”.
140

 Den politiska ambitionen som låg bakom introduceringen av 

Petersbergsuppgifterna i EU var att erbjuda en alternativ tolkning av EU:s 

försvarsdimension.
141

 Om en idé ska uppmärksammas måste den överensstämma med 

individers samt institutioners värderingar och övertygelser vilket Lena Hjelm-Wallén menade 

förekom mellan Sverige och idén om att förhindra konflikter genom 

Petersbergsuppgifterna.
142

 Under Hjelm-Walléns tid som utrikesminister fortsatte också 

krigen i det forna Jugoslavien. Personligen ansåg hon att det inte fanns någon gemensam 

utrikespolitik, det gemensamma var fortfarande under utveckling. En gemensam, kraftfull 

utrikes- och säkerhetspolitik hade kunnat förhindra många säkerhetspolitiska händelser. Idén 

om att kunna förhindra liknande händelser låg som grund för Sveriges positiva inställning till 
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ESFP, Europa behövde ta ett utrikes- och säkerhetspolitiskt ansvar.
143

 Regeringen försöker 

övertyga riksdagen om den fortsatta militära alliansfriheten genom att tydligt poängtera att 

fördraget inte resulterar i ett gemensamt försvar. Stor del av debatten beror på formuleringar 

och undermåliga skrivningar.
144

 Den svenska regeringen uppvisar dock tendenser till politisk 

dubbelmoral då propositionen även innehåller följande ställningstagande som sträcker sig 

tillbaka till Sveriges inträde i unionen. 

 

”Vid förhandlingarna om Sveriges medlemskap i EU framhölls från svensk sida att man insåg 

att en gemensam försvarspolitik och eventuellt ett gemensamt försvar, hörde till EU:s 

långsiktiga mål på utrikes- och säkerhetspolitikens område. Sverige förklarade sig inte ha för 

avsikt att hindra en utveckling i denna riktning. Samtidigt har regeringen vid ett flertal tillfällen 

framhållit att den svenska militära alliansfriheten består och att Sverige inte är berett att ta emot 

eller utfärda några militära säkerhetsgarantier. Deltagande i ett gemensamt försvar skulle 

därmed inte komma i fråga för svensk del.”
145

 

 

I propositionen medger regeringen att Amsterdamfördraget innebär förändringar av den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som kommer att fördjupas vilket möjliggör för 

effektivare samarbete. Samtidigt menar regeringen att det inte kommer vara några problem för 

Sverige att i fortsättningen för en alliansfri säkerhetspolitik.
146

 Lena Hjelm-Wallén menar i 

sitt anförande i utrikedebatten 1995 att regeringen är beslutsamma att hålla landet utanför krig 

genom att stå utanför militära allianser och i stället förlita sig på ett betryggande totalförsvar. 

Sverige ska inte inge andra stater förväntningar om ett svenskt militärt engagemang i händelse 

av väpnad konflikt. Sverige står militärt alliansfria utan restriktioner vad gäller deltagandet i 

ett kommande europeiskt samarbete.”
147

 Det råder därmed stora kontraster mellan 1995 års 

anförande i riksdagens utrikesdebatt och innehållet i den proposition som regeringen 

överlämnade till riksdagen 1998 angående Amsterdamfördraget. Sveriges accepterande av 

fördraget byggde på idén om militär alliansfrihet som en blandning av sammanhållande kitt 

och institutionalisering där Sverige tilläts att vara alliansfria samt fatta egna beslut inom den 

europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken. Summerat var tolkningen att Sverige i 

fortsättningen skulle vara militärt alliansfria och att Petersbergsuppgifternas inskrivning 

skulle bidra till en större säkerhet de fundamentala idéerna som påverkade Sveriges 
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inställning till Amsterdamfördraget. Sveriges militära alliansfrihet samt säkerhetspolitiska 

frihet respekterades, därmed var Sverige positiva och tillmötesgående. Utöver nämnda idéer 

existerade det med stor sannolikhet andra idéer inom andra politiska områden som bidrog till 

en positiv inställning och ett accepterande av Amsterdamfördraget men berörande ESFP var 

dessa två principiella idéer avgörande. Att samtliga unionens medlemsländer accepterade och 

ratificerade fördraget bidrar till idéerna som en blandning mellan sammanhållande kitt 

(fokalpunkter) och institutioner.    

 

4.3 Byråkratinivå 

Byråkratisk politik 

Ur ett byråkratiskt perspektiv innebär ett EU-fördrag att främst svenska staten med tillhörande 

utrikespolitisk byråkrati berörs. Byråkratisk politik belyser på vilket sätt deltagarna genom 

förhandlingar och kompromisser påverkade beslutet medan groupthink analyserar 

konsekvenserna av en eventuellt sluten församling.
148

 En heltäckande samråds- och 

konsultationsprocess förekom under Amsterdamfördragets beslutsprocess där samtliga 

berörda departement och myndigheter närvarade. Beredningsprocessen i Sverige är gällande 

EU-fördrag en mycket trög process då frågan ska upp i många instanser.
149

 Sverige hade 

tillsammans med Finland ett mindre krav för att acceptera Amsterdamfördraget. Förslaget 

innebar att de så kallade Petersbergsuppgifterna (humanitära insatser, räddningsinsatser och 

fredsbevarande och fredsfrämjande insatser) skulle omfattas av samarbetet inom GUSP. 

Petersbergsuppgifterna var en form av byråkratipolitisk påverkan från Lena Hjelm-Wallén 

och Tarja Halonen vilket därmed är en påverkan från den sittande regeringen. 

Regeringskonferensen enades om en lösning som överensstämde med Sveriges och Finlands 

önskemål. Utrikesrådet Ulf Hjertonsson förhandlade om Petersbergsuppgifterna på ett mycket 

framgångsrikt sätt. Att Petersbergsuppgifterna inkluderades i fördraget var ett resultat av 

statlig lobbying från Sveriges och Finlands sida samt var betydelsefullt för att Sverige skulle 

acceptera Amsterdamfördraget. Spekulationer om att försvarsmakten skulle varit inblandade 

och påverkat beslutet tillbakavisar Lena Hjelm-Wallén dels eftersom försvarsmakten på grund 

av sin byråkratiska struktur inte var närvarande under processen samt att frågan inte 

uppfattades av staten som en försvarsfråga.
150

 Lars Danielsson såväl som Gunnar Lund 

instämmer och menar att berörande ett EU-fördrag äger en omfattande samråds- och 
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konsultationsprocess rum med departement och myndigheter. I fallet Amsterdamfördraget var 

det endast den sittande regeringen som bedrev konkret byråkratipolitisk påverkan. Både Lars 

Danielsson och Gunnar Lund menar att ingen byråkratisk påverkan förekom från andra 

departement eller myndigheter, helt enkelt för att det inte fanns något intresse så till vida att 

fördraget stred mot svenska statens vilja.
151

 Dock bör Arita Holmbergs slutsatser i tidigare 

forskning beaktas. Holmberg är utomstående forskare medan Hjelm-Wallén et al aktivt deltog 

i beslutsprocessen. Även om förslaget får anses vara av statligt intresse på nationell nivå finns 

tendenser till byråkratisk påverkan inifrån staten. Tydligast i sitt uttalande var 

Rikspolisstyrelsen som menade att ”införlivandet av Petersbergsuppgifterna i fördraget är en 

positiv utveckling.”
152

 Om det var byråkratiska påtryckningar eller regeringens önskemål som 

var avgörande är svårt att uttala sig om. Regeringen bör beakta olika arenors önskemål 

eftersom det råder ett demokratiskt ansvarskrav på en sittande regering. Samtidigt är 

byråkratins arbete nära bundet till staten. Svenska regeringar strävar efter samförstånd och är 

regeringen överens så är samtliga inblandade i regel överens.   

 

Groupthink 

Ledarskapsanalysen visade vilka individer som arbetade aktivt med Amsterdamfördraget. 

Sverige skickade Gunnar Lund till referensgruppen. Andra deltagande individer under 

Amsterdamfördragets beslutsprocess var Ulf Hjertonsson, Anders Bjurner, Annika Söder och 

Lars Danielsson. Nämnda individer utgjorde tillsammans med statsminister Göran Persson 

och utrikesminister Lena Hjelm-Wallén en form av mindre arbetsgrupp som under 

beslutsprocessen träffades aktivt. Lars Danielsson menar att det i denna interdepartementala 

arbetsgrupp förekom meningsskiljaktigheter om både substans och taktik men att det löstes 

under relativt god ordning.
153

 Amsterdamfördraget berörde det nationella intresset men ålades 

aldrig med några sekretesskrav (se beslutsprocessen nedan). Amsterdamfördragets 

arbetsgrupp hade ett antal egenskaper som bidrog till en eventuell grupptillhörighet. Flertalet 

hade en socialdemokratisk bakgrund och arbetade i centrala positioner för 

utrikesdepartementet antingen utomlands eller i Sverige. Det är möjligt att gruppen 

påverkades av groupthink eftersom Petersbergsuppgifterna skrevs in samtidigt som regeringen 

ansåg att alliansfriheten inte utmanades. Gruppens konsensus som därmed infann sig 

medförde att gruppen eventuellt kan sägas ha påverkats av groupthink eftersom det saknades 
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en motpol till individerna som utgjorde gruppen. Den utrikespolitiska gruppen kan tillskrivas 

en internationell karaktär då gruppen bestod av ambassadörer och statsråd som permanent 

påverkades av europeisering. Det vore inte otänkbart att det låg i individernas intresse att som 

ambassadörer verka för en ökad svensk europeisering. Lars Danielsson kommenterar 

gruppens konstellation då han menar att ”veterligen fanns det ingen auktoritativ person som 

hävdade att Amsterdamfördraget stred mot den militära alliansfriheten”.
154

 Därmed 

diskuterades aldrig fördraget intern inom gruppen som ett steg bort från den svenska 

säkerhetspolitiken som bygger på militär handlingsfrihet. Utrikesförvaltningen som 

institutionen bör ha ett intresse i att upprätta nya samt fördjupa befintliga relationer inom en 

europeisering. Jakob Gustavsson skriver i sin avhandling att Ingvar Carlsson påverkades av en 

form av social inlärning genom europeiseringen. Jeffrey T. Checkel menar i en artikel att 

”social interaction” innehållandes inlärning, övertalning och tillmötesgående på den 

europeiska arenan medför ett mera positivt förhållningssätt bland internationella individer och 

institutioner gentemot en europeisering.
155

 Varje nytt EU-fördrag är ett steg mot fördjupad 

europeisering där en europeiserad arbetsmiljö medför påtryckning för ytterligare fördjupning. 

 

4.4 Statsnivå 

Folkopinionen 

Väljararenan innehåller tänkbara förklaringar till svenskt säkerhetspolitiskt deltagande i 

ESFP. Vilken inställning hade folkopinionen gällande svensk utrikes- och säkerhetspolitik 

berörande EU? Ulf Bjereld och Marie Demker menar att ”kunskap om väljarnas engagemang 

för de världspolitiska händelserna är nödvändig för att vi skall kunna uttala oss om partiernas 

strategiska förutsättningar för att politisera frågan”.
156

 

 

Svenska folket beskrivs ofta som oengagerade i och ointresserade av utrikes- och 

säkerhetspolitiska frågor. Vid fara eller hot tenderar människans politiska deltagande att 

höjas. Amsterdamfördragets beslutsprocess pågick mellan 1994-1999. Utifrån ett svenskt 

säkerhetspolitiskt perspektiv präglades perioden av ett politiskt lugn bortsett från konflikterna 

i dåtidens Jugoslavien. Rutger Lindahl menar dock att statistik visar att en spridning av 

konflikterna i det forna Jugoslavien inte oroade svenska folket.
157
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Andelen svarspersoner i 1995 års SOM-undersökning som uppgivit sig vara mycket eller 

ganska intresserade av politiska förhållanden ute i världen var 62 procent av andelen 

svarspersoner.
158

 I 1993 års SOM-undersökning ombads respondenterna att uttrycka sitt 

intresse för olika politikområden. EG-politik såväl som utrikespolitik hamnar i botten över 

listan av för folket intressanta politiska frågor. Det är först på 1990-talet som väljarna uppger 

att utrikespolitiska frågor är av betydelse (utan att vara avgörande) för partivalet vilket 

sannolikt beror på att EU-frågor ges mera tid i den svenska debatten.
159

 SOM-

undersökningarna visar att svenska folkets intresse för försvarsfrågor minskar oerhört sedan 

kalla krigets slut vilket medfört att väljarna anser säkerhets- och försvarspolitiken vara 

ointressant. Just försvarsfrågan visar sig vara minst viktig av de säkerhetspolitiska 

delområdena, möjligtvis eftersom den enda konflikten under beslutsprocessen var Jugoslavien 

vilken inte oroade svenska folket.
160

 Svenska folket har vid två tillfällen innan inträdet i 

unionen 1995 visat sig vara mycket positivt inställda till ett medlemskap. Mätningar visar att 

år 1967 och 1991 fanns ett opinionsstöd på över 60 procent. Vad som bör poängteras är att 

opinionen därutöver i stort sett hela tiden legat under 50 procent. Svenska folket som 

motståndare av svenskt EU-medlemskap bör per automatik inte vara särskilt positiva inställda 

till ett gemensamt försvar. Mätningar visar att medborgare med stort politiskt intresse tenderar 

att i större grad vara för ett svenskt EU-medlemskap.
161

 Britt-Marie Mattson skriver i sin bok 

om neutralitetspolitiken att under de förhållanden och löften som Sverige närmade sig EG/EU 

med försäkringar om fortsatt neutralitet och alliansfrihet, vilket senare i skymundan övergavs, 

är en av orsakerna till den stora EU-kritiken.
162

 Ulf Bjereld tittar på den svenska 

folkopinionen gällande frågan om neutralitetspolitik eller NATO-medlemskap. Hela 70 

procent av respondenterna uppger att Sverige i fredstid bör föra en alliansfri politik, syftande 

till neutralitet i krig. Ytterligare 23 procent uppger att det varken är ett bra eller dåligt förslag 

att föra en alliansfri politik.
163

 I SOM-undersökningen 1995 granskar Rutger Lundahl vad han 

kallar ”den komplexa EU-opinionen”. Det starka stödet för fortsatt militär alliansfrihet står i 

relation till ett svenskt NATO-medlemskap. Cirka en tredjedel (31 procent) av respondenterna 

1995 uppgav sig vara positivt inställda till ett svenskt deltagande i ett eventuellt gemensamt 

                                                           
158

 Bjereld & Demker 1995: 52-53 
159

 Bjereld & Demker 1995: 54-58 
160

 Bjereld & Demker 1995: 64-65 
161

 Lindahl 1994: 139-140 
162

 Mattson 2010: 302 
163

 Bjereld 1994: 239 



54 
 

försvarsarbete inom EU. Därutöver svarade 33 procent att det varken var ett bra eller dåligt 

förslag vilket gör att endast 36 procent var uttalat emot ett svenskt deltagande i ett framtida 

gemensamt EU-försvar.
164

 För att ytterligare titta på åsikterna gjorde Lindahl en korstabell 

mellan att Sverige bör föra en alliansfri politik och att Sverige bör delta i ett framtida 

europeiskt försvarssamarbete. Hypotesen var att anhängarna av en alliansfri politik skulle 

avvisa ett svenskt deltagande i ett det europeiska försvarssamarbetet, men så blev 

överraskande inte utfallet då mindre än hälften (36 procent) uttalade detta. En majoritet av 

respondenterna uppgav att förslaget var antingen bra eller varken bra eller dåligt. 

Respondenter som är negativa till alliansfrihet var starkt koncentrerade till åsikten att ett 

svenskt deltagande i ett framtida europeiska försvarssamarbete är någonting bra.
165

 Lindahl 

visar med uppbackning av SOM-undersökningen 1997 att stödet för förslaget att ”Sverige bör 

delta i ett eventuellt framtida försvarssamarbete inom ramen för EU” ökar bland svenska 

folket. Män såväl som kvinnor blir mera positivt inställda, svenska folket blir därmed mindre 

negativa till ett framtida europeiskt försvar.
166

 Svenska folkets inställning till den militära 

alliansfriheten tenderar att förändras då stödet minskar för varje år sedan inträdet i EU.
167

 

SOM-undersökningarna 1998 visar även dem på ett ökat stöd för svenskt deltagande i ett 

framtida europeiskt försvarssamarbete samtidigt som svenska folkets stöd för bibehållen 

militär alliansfrihet avtar.
168

 

 

I propositionen Amsterdamfördraget menar socialdemokraterna att ”EU förblir samma typ av 

organisation som den som Sverige anslöt sig till den 1 januari 1995. Regeringen har därför 

inte ansett att en folkomröstning om Amsterdamfördraget är påkallad.”
169

 Miljöpartiet och 

vänsterpartiet ville 1998 säga nej till hela Amsterdamfördraget, i andra hand låta en 

folkomröstning avgöra. Miljöpartisten Birger Schlaug menade i en artikel i Aftonbladet 29 

april 1998 att det var uppenbart varför svenska folket inte får rösta om Amsterdamfördraget 

vilket är för att politikerna är medvetna om att folket är av en annan åsikt.
170

 SOM visar att 

endast 36 procent är uttalat emot ett gemensamt europeiskt försvar vilket falsifierar Birger 

Schlaugs påstående att svenska folket skulle vara emot ett svenskt deltagande. Lena Hjelm-
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Wallén medger att folkopinionen var begränsad under beslutsprocessen då intresset och 

engagemanget för utrikes- och säkerhetspolitik i regel är låg.
171

 

 

Partistrategi 

Partiernas målsättningar är att maximera antalet väljare och att skaffa högsta möjliga 

inflytande över riksdagsbesluten samtidigt som den partiinterna strukturen måste 

tillfredsställas. I vilken utsträckning debatterades utrikes- och säkerhetspolitiken internt inom 

partierna såväl som externt parlamentariskt och offentligt berörande ESFP? Engagemanget är 

av betydelse för en allmän bedömning av partiernas strategiska förutsättningar att politisera 

den utrikes- och säkerhetspolitiska frågan angående svenskt deltagande i ESFP.  

 

Andelen motioner som berör utrikespolitiska frågor på kongresser och stämmor ligger för 

samtliga partier under tio procent från och med 1980-talet och framåt. De utrikespolitiska 

motionerna fokuseras mest mot regionen Europa/EEC/EG. Den region som prioriteras är 

således Europa och motionerna berör främst ställningstagande i frågan om medlemskap.
172

 En 

granskning av motionernas inriktning på särskilda internationella områden visar att 

säkerhetspolitik aktualiseras först under 1980-talet och kom att beröra främst 

neutralitetspolitiken. Bjereld och Demker drar slutsatsen att moderaterna hade bäst 

förutsättningar, följt av folkpartiet, att politisera utrikespolitiska frågor under början av 1990-

talet. Generellt har utrikespolitiken engagerat kadern i socialdemokraterna och folkpartiet 

allra mest, moderaternas engagemang har eskalerad över tid medan centerpartiet och 

vänsterpartiet minskat.
173

 

 

Granskning av partiernas olika former av program visar att engagemanget i utrikespolitiken 

berörs generellt men sällan aktualiseras genom politisering.
174

 Moderaterna väljer att i partiets 

handlingsprogram år 1993 utförligt beröra Sveriges säkerhetspolitiska deltagande i Europa där 

partiet menar att Sveriges säkerhetsintressen ska styra.175 Moderaterna visar även tydligt i de 

årliga utrikesdebatterna i riksdagen under fördragets beslutsprocess att partiet förespråkar ett 

fördjupat deltagande från Sveriges sida i den europeiska försvars- och säkerhetspolitiken, 
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således en tendens till att politisera frågan.
176

 Folkpartiet propagerar i sitt program 1994 såväl 

som i programmet 1998 att Sverige som medlem i EU skall arbeta för ett ökat 

säkerhetspolitiskt samarbete för att säkra freden i Europa.
177

 Socialdemokraterna ger mycket 

lite utrymme till diskussionen om Sveriges säkerhetspolitik i EU, trots att partiet haft den mest 

utrikespolitiskt engagerade partikadern. Varken i valmanifestet 1994 eller 1998 presenteras 

socialdemokraternas inställning i frågan särskilt utvecklat.
178

 Kristdemokraternas inställning 

är att ”Sverige bör deltaga i ett sådant försvarspolitiskt samarbete inom de europeiska 

gemenskaperna som syftar till europeisk säkerhet och bygger på varje nations självständiga 

beslut om militära insatser”.
179

 Centerpartiet skriver i sitt valprogram 1998 att; ”Rätt utnyttjad 

kan den svenska militära alliansfriheten vara en stor tillgång i byggandet av en alleuropeisk 

säkerhetsordning.”
180

 Centerpartiet tydliggör sin ställning i riksdagens utrikesdebatt 1995 att 

den folkliga och demokratiska förankringsprocessen ”har i vårt land varit så framgångsrik, att 

allmänheten med överväldigande majoritet står fast vid den klassiska formuleringen 

"alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" trots att riksdagen ändrade den 1992. Det 

finns ingen opinion i folkdjupet för utrikes- och säkerhetspolitiska äventyrligheter.”
181

 

Centerpartiet undviker att politisera frågan eftersom partiet kalkylerat att man skulle förlora 

väljarröster. Miljöpartiet tar upp debatten i riksdagens utrikedebatt 1995:  

 

”Den del som berör det kommande utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet måste komma 

upp till debatt omedelbart. . . Jag anser att vi har en demokratisk skyldighet att ta upp den här 

debatten och se till att den kommer i gång. Det är dags att regeringen redogör för sitt 

agerande.”
182

  

 

Miljöpartiet gör i riksdagens utrikesdebatt 1995 ett försök att politisera frågan. I en senare 

motion tydliggör miljöpartiet sin inställning till ESFP. Partiet menar att den militära 

allinsfriheten blivit historia i och med inträdet i EU-medlemskapet samt att EU rör sig mot ett 

gemensamt försvar, något partiet var kritiskt till.
183

 Sveriges riksdagspartier väljer att endast 

beröra den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken måttligt, med stor sannolikhet eftersom 

Sverige under den inledande delen av Amsterdamfördragets beslutsprocess gick med i 
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unionen. Det är därefter väldigt få tendenser till politisering av frågan gällande ytterligare 

fördjupning av det militära samarbetet.
184

 Endast partier med negativ inställning gör försök att 

politisera frågan medan positivt inställda partier väljer att backa upp fördraget.  

 

I utrikedeklarationen 1997 ägnar utrikesminister Lena Hjelm-Wallén mycket lite tid åt den 

aktuella säkerhets- och försvarspolitiska frågan i Amsterdamfördraget om ett gemensamt 

försvar. Orsaker kan vara att beslutet redan tagits, regeringen (och riksdagen?) väljer att inte 

politisera frågan eller att frågan är betydelselös.
185

 Inte heller i utrikesdeklarationen 1998 förs 

Amsterdamfördragets säkerhets- och försvarspolitik fram i ljuset särskilt mycket. ”Regeringen 

arbetar för att möjligheterna i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik skall utnyttjas. 

Amsterdamfördraget har skapat förutsättningar för en fördjupning av detta samarbete, bl.a. 

genom förstärkt förmåga att förebygga och hantera konflikter.”
186

 Att partiernas debatt i 

riksdagen angående Amsterdamfördraget uppfattas som undermålig beror med stor 

sannolikhet på två saker. För det första väljer utrikesminister Lena Hjelm-Wallén att inte föra 

fram frågan i regeringens utrikesdeklarationer. För det andra, och möjligtvis som en 

konsekvens av det första, väljer övriga partier som deltar i debatten att inte politisera frågan i 

riksdagens utrikesdebatt vilket redogörelsen över partiernas valprogram, valmanifest samt 

uttalanden i riksdagsdebatten tydliggjorde. Lena Hjelm-Walléns förklaring till att inget parti 

valde att politisera frågan var att det förekom en bred överenskommelse mellan 

riksdagspartierna med reservation för vänsterpartiets samt miljöpartiets uttalade motstånd för 

hela det svenska EU-medlemskapet. I frågor som berör statens säkerhet samt det nationella 

intresset måste konsensus råda, därav var det nödvändigt att partierna var överens om det 

politiska utfallet.
187

 I utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU13 Amsterdamfördraget är det 

tydligt hur ett antal partier innehåller fallanger med negativ uppfattning till fördraget även om 

deras inställning inte påverkade beslutet.
188

  

 

Beslutsprocessen 

Lagar och regler är avgörande för en beslutsprocess. Vid utrikespolitiskt beslutsfattande är 

utformningen än mera betydelsefull för utfallet beroende på existensen av demokratiska 

problem. Vilka lagar och regler påverkade Amsterdamfördragets beslutsprocess? Vid 
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Sveriges inträde i EU var redan regeringskonferensen 1996 planerad vilket innebar att de 

svenska förberedelserna inför regeringskonferensen startade direkt då medlemskapet var 

realitet. Regeringen hade en klar utgångspunkt att förberedelserna skulle ske med god 

kommunikation med riksdagen. En dialog mellan riksdag och regering inleddes redan under 

förberedelsefasen vilket i första hand berörde EU-nämnden. Dialogen fortsatte under 

förhandlingarna fram till det avslutande toppmötet i Amsterdam
189

 Lena Hjelm-Wallén 

styrker den goda kommunikationen mellan regering och riksdag då hon berättar att 

utrikesutskottet följde processen noggrant samt att EU-nämnden informerades 

kontinuerligt.
190

 I regel fattar riksdagen beslut utifrån propositioner och utskottens betänkande 

vilket i det här fallet är utrikesutskottet. I propositionen berörande Amsterdamfördraget menar 

Persson och Hjelm-Wallén att;  

 

”Regeringen har vidare i sin skrivelse till riksdagen Berättelse om verksamheten i Europeiska 

unionen under 1996 (skr. 1996/97:80) redogjort för förhandlingsläget i regeringskonferensen. 

Riksdagen har behandlat frågor om regeringskonferensen dels med anledning av regeringens 

skrivelse 1995/96:30 (bet. 1995/96: UU13, rskr. 1995/96:199), dels i samband med 

behandlingen av regeringens skrivelse 1996/97:80 (bet. 1996/97: UU13, rskr. 1996/97:269). 

Riksdagsbehandlingen visade att det förelåg en grundläggande samsyn mellan regeringen och 

en bred riksdagsmajoritet när det gäller de allra flesta frågor som aktualiserades i 

regeringskonferensen.”
191

  

 

Den socialdemokratiska regeringen tydliggör därmed att riksdagen täckande informerats 

angående utvecklingen kring Amsterdamfördraget. Svenska grundlagen fastslår följande 

vilket tas upp i regeringens proposition:  

 

”Enligt 10 kap. 2 § första stycket regeringsformen får regeringen inte ingå en för riket bindande 

internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen 

förutsätter att lag ändras eller upphävs eller att ny lag stiftas eller om överenskommelsen i övrigt 

gäller något ämne i vilket riksdagen skall besluta. Enligt 10 kap. 2 § tredje stycket 

regeringsformen får regeringen inte heller ingå en för riket bindande internationell 

överenskommelse utan att riksdagen har godkänt den, om överenskommelsen är av större 

vikt.”
192
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Amsterdamfördraget klassas således som ett internationellt avtal vilket kräver att riksdagen 

godkänner överenskommelsen. Beslutsprocessen kring fördraget ger enligt svenska lagen 

riksdagen inflytande i det utrikespolitiska beslutsfattandet, en konkret beslutsmakt som sällan 

förekommer vid utrikes- och säkerhetspolitiska beslut. Informationen är samtidigt mycket 

tydlig vad gäller utvecklingen mot ett officiellt gemensamt försvar inom EU. ”Om Europeiska 

rådet enhälligt skulle fatta ett beslut om ett gemensamt försvar och rekommendera 

medlemsstaterna att anta ett sådant beslut, skulle frågan i Sverige underställas riksdagen i 

enlighet med bestämmelserna i 10 kap. regeringsformen.”
193

 Därmed innehar riksdagen 

konkret beslutsmakt också när det gäller ytterligare fördjupat deltagande mot ett gemensamt 

europeiskt försvar.  

 

4.5 EU-nivå 

Analysen på EU-nivå granskar om Sveriges säkerhetspolitiska beslut påverkades av spill-over 

effekt, spårbundenhet eller ett säkerhetspolitiskt intresse hos den svenska regeringen. Idén om 

en europeisk gemenskap (senare union) grundar sig på en strävan att upprätthålla freden på 

kontinenten efter långa perioder av krig och konflikter. Utgångspunkten är att europeisk 

integration ska resultera i en gemensam säkerhet. Efterhand utvecklades unionen till en 

gemenskap med i första hand andra politiska samarbetsintressen än en gemensam säkerhets- 

och försvarspolitik. Lena Hjelm-Wallén tydliggör i utrikesdeklarationen 1997 att “Europeiska 

unionen har sin främsta roll i att säkra freden genom ekonomiskt och politiskt samarbete - den 

uppgift samarbetet en gång skapades för.”
194

 Sveriges dåtida regering ansåg att 

Amsterdamfördraget var ett positivt fördrag som inte ledde till några dramatiska förändringar 

men som tar stora betydelsefulla steg mot ett europeiskt samarbete som överensstämmer med 

svenska intressen.
195

 Sverige har i enlighet med flera av unionens medlemsländer en önskan 

att effektivisera GUSP och därigenom kunna uppnå gemensamma utrikespolitiska 

intressen.
196

 GUSP skapades efter enskilda medlemsstaters sammanfallande utrikespolitiska 

intressen, ytterligare utveckling förbättrar förutsättningarna att tillvarata staternas intressen
197

 

Inför ett svenskt medlemskap i EU fastställde Sverker Åström et al att utformningen på lång 
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sikt av en gemensam försvarspolitik kan leda till ett gemensamt försvar.
198

 Lena Hjelm-

Wallén medger att Sverige egentligen inte kunde valt att inte acceptera fördraget. Beslutet var 

en kostnadsfråga, ekonomiskt såväl som samarbetsmässigt och konsekvenserna hade blivit 

stora.
199

 En möjlighet hade varit att hitta annan lösning i form av klausuler specifikt skapade 

för Sverige. Valet att stå utanför Amsterdamfördraget och därmed ESFP var enligt den 

dåvarande utrikesministern otänkbart.
200

 Det bör dock poängteras att Hjelm-Wallén var tydlig 

med att det i verkligheten aldrig var aktuellt att förkasta fördraget eftersom den svenska 

regeringen ansåg att det var ett bra fördrag, bättre än Maastricht samt att Sverige fått igenom 

sina önskemål. Även Lars Danielsson poängterar att det aldrig fanns någon diskussion 

gällande att inte acceptera Amsterdamfördraget. Hade det varit aktuellt att inte acceptera 

fördraget skulle Sverige stå inför två val; antingen få en nationell särordning i utrikes- och 

säkerhetspolitiken eller helt enkelt lämna unionen.
201

 Det är därmed tydligt att det existerar en 

form av spårbundenhet vad gäller unionens fördrag. Att bli medlem i EU medför att en mängd 

samarbeten inom diverse områden kommer att fördjupas och utvecklas ytterligare. Samtidigt 

finns antydande tendenser till spill-over effekt då beslutet var en kostnadsfråga. Det 

ekonomiska och politiska samarbetet som låg till grund för unionen har utvecklats genom 

ytterligare samarbetsområden, numera exempelvis utrikes- säkerhets- och försvarspolitik. 

Sverige deltog aktivt i förhandlingarna av de säkerhetspolitiska delarna av 

Amsterdamfördraget. Gunnar Lund ger europeiseringen ett erkännande då han menar att 

”emedan vi ansåg att det var ett bra fördrag som skulle komma att tjäna den fortsatta 

integrationsprocessen väl”.
202

 Lund antyder en spill-over effekt där ESFP möjligtvis kan ha 

varit ett stort steg i utvecklingen. Uttalandet kan även vara ett steg i den spårbundenhet som 

förekommer inom den europeiska unionen.  

Referensgruppens slutrapport belyser hur olika områden sammanfaller i gemensamma 

intressen vilket med stor sannolikhet påverkar staters benägenhet att ingå samarbeten.203 

Inskrivningen av Petersbergsuppgifterna medför att politiska områden interveneras trots 

medlemsstaternas skiftande säkerhetspolitik. Tillsammans med många andra mindre 

medlemsstater valde Sverige att, av nationellt intresse, värna den nationella säkerheten genom 

att ytterligare fördjupa det militära samarbetet inom ESFP. Att en spill-over effekt var 
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närvarande är osäkert, däremot finns en tillit till EU som en institution där säkerhetspolitiska 

intressen finns att erhålla. Det är också tydligt att en spårbundenhet påverkar medlemsstater 

att ytterligare fördjupa det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet.    

 

4.6 Systemnivå 

Amsterdamfördragets beslutsprocess sträcker sig över mitten av 1990-talet, således i 

kölvattnet av kalla krigets slut. Systemnivå söker förklaringar till utrikespolitiskt 

beslutsfattande utifrån den internationella strukturen. 

  

I en skrivelse menar regeringen att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken måste 

förstärkas för att EU ska kunna möta de nya risker och utmaningar som Europa idag står inför. 

”Den nya instabiliteten i EU:s omvärld hänger samman med etniska och religiösa 

motsättningar, med ekonomiska klyftor och hot mot miljön. EU:s medlemsstater måste skaffa 

sig verktyg för att bemästra dessa problem.”
204

 Reflektionsgruppen skriver i sin rapport att det 

existerar ett generellt behov av säkerhet som innefattar samtliga stater i dels unionen men som 

även berör övriga Europa. Ett samarbete mellan unionens stater är mera effektivt än om 

staterna ensamma försöker upprätta säkerhet. Den politiska instabiliteten i kölvattnet av kalla 

krigets slut bidrar till en strävan efter säkerhet.
205

 Gunnar Lund som var Sveriges representant 

i referensgruppen medger att dåtidens internationella säkerhetspolitiska struktur med 

oroligheterna i Jugoslavien som konkret konflikt ”gav relief åt behovet för EU att utrusta sig 

med en gemensam säkerhets- och försvarspolitik”.
206

 Den nya internationella ordningen med 

en stundande utvidgning av unionen medför nya utmaningar vilket kräver ett gemensamt 

arbete för säkerhet. Utvidgningen medför att unionens gränsområden gentemot övriga stater 

ökar, därmed behöver EU:s gemensamma försvarspolitik fördjupas och utvecklas ytterligare 

för att förhindra att konflikter uppstår i områden som gränser till unionen.
207

 

 

Tidigare resultat visar att Europas enda konkreta konflikt pågick i Jugoslavien och kunde 

därmed inte anses som en hotbild gentemot Sverige. Däremot är situationen annorlunda ur 

europeiska unionens perspektiv. ”Vi har under nittiotalet åter upplevt krig på den europeiska 

kontinenten. Oförmågan inom det internationella samfundet att hantera krisen i det forna 
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Jugoslavien hör till de frågor som särskilt upprört människor på vår kontinent.”
208

 Regeringen 

använder krisen i Jugoslavien som motiv till ett utvecklande av den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Jan Joel Andersson, forskare vid utrikespolitiska institutet skriver att EU:s 

misslyckade ingripanden i Jugoslavien samt de efterföljande Balkankrigen under 1990-talet 

visade att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken behövde en kraftfull europeisk 

försvarspolitik.
209

  Utöver de mångfacetterade säkerhetsproblemen som existerar tillsammans 

med oroligheterna i Jugoslavien nämns ytterligare ett antal orsaker till att utveckla GUSP. 

Ryssland återfinns ständigt som ett potentiellt hot för Europa. De tidigare medlemsstaterna i 

Warszawapakten är potentiella medlemmar i den europeiska unionen och måste effektivt 

införlivas i den europeiska säkerheten. Därutöver existerar potentiella hotbilder dels 

geografiskt utanför Europa som kontinent men också hotbilder av annan karaktär än 

traditionella militära hot som krig och konflikter.
210

 Lena Hjelm-Wallén menar att kalla 

krigets slut även var en förutsättning för ytterligare fördjupning av utrikes- och 

säkerhetspolitiken som skapades genom Maastrichtfördraget och GUSP. Oroligheterna i 

Jugoslavien var det i särklass mest betydelsefulla motivet för europeiskt militärt samarbete. 

Händelserna visade på en konflikt i Europas och unionens närområde. Europa behövde ta 

ansvar vilket krävde en fördjupning av det militära samarbetet eftersom det för närvarande var 

ett otillräckligt verktyg.
211
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5. Slutsatser 
Sveriges säkerhetspolitik har sedan början av 1990-talet genomgått betydande förändringar 

bort från den traditionella neutralitetspolitiken.  Undersökningens syfte var att förklara varför 

Sverige kunde, med beaktande av det starka NATO-motståndet, besluta att delta i den 

europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, således förklara vilka faktorer som påverkade 

beslutet. Utifrån resultatredovisningen sammanförs figuren över riktningen för påverkan med 

undersökningens analysmodell. Därmed kan slutsatser presenteras över analysmodellens 

påverkansfaktorer. Slutsatserna är organiserade i två delar. Första delen presenterar en 

diskussion över samtliga påverkansfaktorer för att klargöra vilka faktorer som påverkade. 

Andra delen innehåller en mera genomgående diskussion över på vilket sätt faktorerna 

påverkade, till vilken grad samt inkluderar en slutgiltig förklaringsmodell över Sveriges 

beslut. 

 

Göran Perssons ledarskap medförde att individer som Lena Hjelm-Wallén, Gunnar Lund och 

Lars Danielsson fick ett större handlingsutrymme. Det ledarskap som förekom under 

beslutsprocessen hade dock ingen nämnvärd påverkan på beslutet. Valet av personer på olika 

poster påverkade inte beslutsprocessen i någon större utsträckning eftersom utrymmet för 

individuell påverkan kring Amsterdamfördraget ansågs vara mycket liten. På individnivå var 

det i stället individernas idéer och värderingar som påverkade under beslutsprocessen. 

Tolkningen att Sveriges militära alliansfrihet inte utmanades (Sveriges säkerhetspolitiska 

handlingsfrihet fortsatte) samt att Petersbergsuppgifterna skrevs in i fördraget medförde att 

Sverige var positivt inställda och tillmötesgående. 

 

Samtliga intervjupersoner uppger att ingen byråkratisk påverkan förekom från andra 

departement eller myndigheter i samband med Amsterdamfördragets beslutsprocess. Granskas 

däremot beslutprocessen utifrån byråkratisk politik som teori är det tydligt hur Lena Hjelm-

Wallén tillsammans med Tarja Halonen bedrev förhandlingar för att få Petersbergsuppgifterna 

inskrivna i fördraget vilket, de tillsammans med Ulf Hjertonsson gjorde framgångsrikt. Vad 

gäller grupptillhörighet är inte materialet tillräckligt för att dra slutsatsen att gruppen 

påverkades av sin konstellation. Däremot vore det inte otänkbart att ett antal alternativ 

försummades eftersom Sverige dels fick igenom sina önskemål samt att gruppen kan 

tillskrivas en internationell karaktär som möjligtvis påverkades av europeisering. 
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Den svenska folkopinionen visade sig vara positivt inställda till ett svenskt deltagande i ett 

eventuellt försvarsarbete inom EU. Endast 36 procent var uttalat emot ett svenskt deltagande, 

en siffra som visar att väljararenan inte blockerade utan snarare möjliggjorde för ytterligare 

svenskt deltagande i ett militärt samarbete inom EU. Sveriges riksdagspartier väljer 

partistrategiskt att endast beröra den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken måttligt. Det 

existerade väldigt få tendenser till politisering av frågan gällande ytterligare fördjupning av 

det militära samarbetet och ett svenskt deltagande däri. Endast partier med negativ inställning 

gjorde försök att politisera frågan medan positivt inställda partier valde att backa upp 

fördraget. Lena Hjelm-Walléns förklaring till att inget parti valde att politisera frågan var att 

det förekom en bred överenskommelse mellan riksdagspartierna. Frågor som berör statens 

säkerhet samt det nationella intresset kräver att konsensus råder, därmed var det nödvändigt 

att partierna var överens om det politiska utfallet. Liknande procedur gällde beslutsprocessens 

utformning utifrån Sveriges lagar och regler. Amsterdamfördraget klassades som ett 

internationellt avtal vilket kräver att riksdagen godkänner fördraget. Beslutsprocessen kring 

fördraget ger enligt svenska lagen riksdagen inflytande i det utrikespolitiska beslutsfattandet. 

Ett framtida beslut om svenskt deltagande i ett eventuellt gemensamt försvar skulle även det 

underställas riksdagen i enlighet med bestämmelserna i regeringsformen.   

 

Sverige valde i likhet med många andra medlemsstater att, av nationellt intresse, värna den 

nationella säkerheten genom att ytterligare fördjupa det militära samarbetet inom ESFP, 

möjligtvis beroende på en tillit till EU som institution. Det är mycket tydligt att spårbundenhet 

påverkar medlemsstaterna att ytterligare fördjupa det utrikes- och säkerhetspolitiska 

samarbetet. Däremot är det osäkert om det fanns en spill-over effekt, den existerande empirin 

är något begränsad även om olika politiska områden sammanfaller i gemensamma intressen. 

 

Oroligheterna i Jugoslavien var ett mycket betydelsefullt argument utifrån den internationella 

strukturen för ett fördjupat militärt samarbete. Händelserna visade på en konflikt i Europas 

och unionens närområde samtidigt som EU stod inför en stundande utvidgning. Europa 

behövde ta ett säkerhetspolitiskt ansvar vilket krävde en fördjupning av det militära 

samarbetet eftersom det för närvarande var ett otillräckligt verktyg. 
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Figur 5.1. Undersökningens slutgiltiga förklaringsmodell över faktorer som påverkade 

Sveriges beslut att fördjupa det militära samarbetet inom ESFP 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalla krigets slut innebar förändringar i den internationella strukturen och var en avgörande 

orsak till att Sverige ansökte om medlemskap i EU. Oroligheterna i Jugoslavien visade att 

EU:s dåvarande säkerhets- och försvarspolitik var otillräcklig eftersom en konflikt i Europas 

och unionens närområde pågick. Konflikterna påverkade den europeiska unionen så till vida 

att en utveckling av GUSP mot ESFP föreslogs i Amsterdamfördraget, en utveckling Sverige 

samtyckte till. Oroligheterna i Jugoslavien var därmed den bakomliggande variabeln till 

utfallet på den beroende variabeln, Sveriges beslut att delta i ESFP. Samtidigt fanns 

ytterligare bakomliggande argument att utveckla ESFP. Förslaget som till stor del formats av 

referensgruppen under beslutsprocessens inledningsperiod ansågs av för Sverige ansvariga 

individer vara förenligt med den svenska militära alliansfriheten. Hade fördraget påverkat 

alliansfriheten negativt är det osäkert om fördraget hade gått igenom. Den oberoende 

variabeln som direkt påverkade den beroende variabeln, och därmed beslutets utfall, var 

således samstämmigheten att fördraget inte utmanade Sveriges militära alliansfrihet. På 

byråkratinivå lyckades arbetsgruppen framgångsrikt förhandla så att Petersbergsuppgifterna 

skrevs in i fördraget, något som starkt bidrog till Sveriges positiva inställning och 

godkännande. Svenska folket är kritiska till ett svenskt NATO-medlemskap. Inställningen till 
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ett svenskt deltagande i ett gemensamt försvarssamarbete inom EU var annorlunda under 

Amsterdamfördragets beslutsprocess. Folkopinionen var positivt inställd till ett svenskt 

deltagande vilket möjliggjorde för regeringen men också andra partier att bli en del av ESFP. 

Utan folkets stöd hade Sverige haft stora svårigheter att acceptera fördraget, i likhet med 

diskussionen om svenskt NATO-medlemskap. Folkopinionens inställning och framgångsrika 

förhandlingar angående inskrivningen av Petersbergsuppgifterna påverkade som 

mellanliggande faktorer och var av betydelse för Sveriges tillmötesgående. Att Sverige valde 

att acceptera fördraget eftersom det låg i Sveriges säkerhetspolitiska intresse är ett så kallat 

axiom. Sverige behövde värna sin egen säkerhet samtidigt som det fanns möjlighet att 

påverka utrikes- och säkerhetspolitiskt genom Petersbergsuppgifterna i enlighet med svenska 

intressen. När Sverige valde att bli medlem i EU valde Sverige samtidigt väg för sin utrikes- 

och säkerhetspolitik. EU som mycket stark institution medför att en spårbundenhet påverkade 

Sverige att ytterligare fördjupa samarbetet. För varje fördrag som EU utvecklar, desto svårare 

blir det för medlemsstaterna att inte acceptera dem.  

 

Forskningsproblemet som försummat medför stora forskningsmöjligheter för ytterligare 

utveckling. Att komplettera utrikespolitisk analys med en EU-nivå öppnar för nya 

förutsättningar och perspektiv. Svenskt utrikespolitiskt beslutsfattande sedan medlemskapet i 

EU är i sin helhet ett forskningsområde med intressanta forskningsproblem. Personligen 

skulle jag fokusera på en liknande undersökning kring Lissabonfördraget vilket medförde en 

solidaritetsklausul som förde Sverige ännu djupare i det militära samarbetet inom EU. En 

jämförelse mellan Sveriges säkerhetspolitiska beslutfattande kring Amsterdamfördraget och 

Lissabonfördraget, även beslutet att bli medlem i EU vore gångbart, skulle uppvisa faktorers 

påverkan på utrikespolitiska beslut samt hur faktorernas betydelse skiftar beroende på 

inrikespolitiska och internationella förhållanden.         
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Bilaga 1. Utdrag ur Amsterdamfördraget 

 

BESTÄMMELSER OM EN GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK
212

  
Artikel J 1 

  

1. Unionen skall fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som omfattar alla 

områden inom utrikes- och säkerhetspolitiken och som skall ha som mål att  

- skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen, oavhängighet och integritet i 

överensstämmelse med grundsatserna i Förenta nationernas stadga,  

- på alla sätt stärka unionens säkerhet,  

- bevara freden och stärka den internationella säkerheten i enlighet med grundsatserna i Förenta 

nationernas stadga samt i enlighet med principerna i Helsingforsavtalets slutakt och målen i 

Parisstadgan, inbegripet de som gäller yttre gränser,  

- främja det internationella samarbetet,  

- utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

 

2. Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens utrikes- och säkerhetspolitik i en 

anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet.  

Medlemsstaterna skall arbeta tillsammans för att förstärka och utveckla sin ömsesidiga politiska 

solidaritet. De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller kan minska dess 

effektivitet som en sammanhållande kraft i de internationella relationerna.  

Rådet skall säkerställa att dessa principer följs.        
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 Utdrag ur Amsterdamfördraget: 7-8 http://eur-
lex.europa.eu/sv/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0092010003  
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Bilaga 2. Intervjumall
213

 

 

Vilken inställning hade Sverige till Amsterdamfördraget? 

 

Varför accepterade Sverige Amsterdamfördraget (med beaktande av den militära 

alliansfriheten)? 

 

Kunde Sverige valt att inte acceptera fördraget? (konsekvenser) 

 

Hur fungerade Amsterdamfördragets beslutsprocess rent demokratiskt? 

 

Hur var Göran Perssons ledarskap under Amsterdamfördragets beslutsprocess? 

 

Vilka individer var delaktiga i samt ansvarade för beslutsprocessen, från tanken till 

ratificeringen? 

 

Påverkades Amsterdamfördragets beslutsprocess av dåtidens internationella struktur? 

 

Existerade det någon form av byråkratisk påverkan under Amsterdamfördragets 

beslutsprocess? 

 

Påverkade konsultativa statsråd under beslutsprocessen? 

 

Var beslutet att delta i ESFP en överenskommelse mellan riksdagspartierna eller var det en 

fråga som socialdemokraterna drev igenom? 

 

Påverkade svenska statens lagar/regler gällande utrikespolitisk beslutsfattning 

Amsterdamfördragets beslutsprocess?  
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 Intervjumallen modifierades mot varje intervjuperson vilket medför att frågorna kan ha skiftat något.  


