
 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

Kandidatnivå 

Europeiska försvarsfonden och Sverige 
 
 
En motivanalys av Sveriges beslut att gå med i europeiska 
försvarsfonden 
 
A motive analysis on Sweden’s decision to join the European Defence Fund 

  
 

Författare: Edwin Hillesöy 

Handledare: Erik Lundberg 

Examinator: Thomas Sedelius 

Ämne/huvudområde: Statsvetenskap 

Kurskod:SK2016 

Poäng: 15 HP 

Examinationsdatum: 29/5–19  

 

 

 

 

 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned 

på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Sammanfattning 

Det europeiska försvarssamarbetet har de senaste fem åren haft en snabb utveckling till följd 

av det oroliga läget i Ukraina och den ökade maktkampen mellan USA och Kina. Efter 

årtionden av minskade försvarsbudgetar står Europas medlemsstater med föråldrad utrustning 

och en ineffektiv utveckling på försvarsområdet. För att möta framtidens utmaningar har EU 

beslutat att inrätta en gemensam försvarsfond som skall stimulera medlemsstaternas 

försvarsindustriella kapaciteter och dela på bördan kring forskning och utveckling. Sverige som 

har en historiskt unik roll genom sin präglade alliansfrihet och neutralitet, har sedan 

diskussionerna om EU-inträdet 1994 haft ett restriktivt förhållningsätt till EU:s militära 

utveckling. Sverige har nu dock genom ett riksdagsbeslut ingått i den bindande europeiska 

försvarsfonden, vilken ålägger Sverige en uppskattad årsavgift på 400–700 miljoner kronor 

under åren 2021–2027. Varken strukturen kring försvarsfonden eller de ekonomiska 

åtagandena är fastställda, något som indikerar att Sverige ingått detta samarbete utan att ha 

fullständig kännedom om vad det innebär. Hur förenligt är den europeiska försvarsfonden med 

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska identitet, som traditionellt sett verkat för fred och 

handlat om konfliktförebyggande åtgärder genom diplomati? Hur ska de strukturella hindren 

för en lyckad implementering övervinnas? Finns det en trovärdig vilja från politiskt håll att 

driva igenom denna viktiga fråga? Och vilka motiv kan tänkas ligga bakom omröstningen till 

att gå med i försvarsfonden?  

 

 

Nyckelord: Europeiska försvarsfonden, motivanalys, utrikes och- säkerhetspolitik, 

beslutsfattande, EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning  

1.1 Introduktion       5 

1.2 Vetenskapligt problem       6 

1.3 Syfte och frågeställning      8  

1.4 Avgränsningar      9  

1.5 Disposition      10 

1.6 Definition av centrala begrepp    11 

2. Metod 

2.1 Material      14 

2.2 Motivanalys      15 

2.3 Inferens & motivuttalanden     17 

2.4 Inferens & handlingar     19 

2.5 Induktiv eller deduktiv strategi    22 

2.6 Kritik mot motivanalys     24 

3. Teoretisk ram 

3.1 Utrikes- och säkerhetspolitik - Ur en försvarssynvinkel   26 

3.2 Identitet och europeisering     29 

3.3 Utrikespolitiskt beslutsfattande    30 

3.4 Försvarspolitiska samarbeten    32 

4. Empiriskt avsnitt   

4.1 Motivindikatorer - Interpellation    34 

4.2 Gradering av motivindikatorer - Interpellation   40 

4.3 Försvarsutskottets ställningstagande    41 

4.4 Gradering av motivindikatorer - Försvarsutskottets ställningstagande  42 

5. Resultat & Analys 

5.1 Europeiska försvarsfonden H1    44 

5.2 Försvarsutskottets motivindikatorer - Interpellation   45 

5.3 PESCO (H2)      47 

5.4 Resultat motivanalys     49 

6. Diskussion  

6.1 Konsekvenser och implikationer    50 

6.2 Europeiska försvarsfonden och svensk säkerhetspolitisk identitet  50 

6.3 Delmotiven - fred, stabilitet och ekonomi    51 

6.4 2019 - framtiden     51 

6.5 Avslutande diskussion     54 

7. Frågor för vidare forskning     55 

8. Referenslista     57  

Bilagor      62 



4 
 

 

 
 
 

 



5 
 

1. Inledning 
 

1.1 Introduktion  
 

När Ryssland 2008 gick in i Georgien fick Europa ett bryskt uppvaknande, och det kalla krig 

som Europa hoppades var över sedan Sovjetunionens kollaps 1991 verkade fortfarande vara 

aktuellt. Sverige har genom en rad försvarsbeslut under mitten på 1990-talet fram tills 2010-

talet bitvis avvecklat det svenska totalförsvaret, för att efter 9/11 2001 vara ett mer inriktat på 

insatsförsvar och internationella insatser. År 2009 togs beslutet att den allmänna värnplikten 

skulle avskaffas i fredstid och att Försvarsmakten skulle inrikta sig på att ha tidvis 

tjänstgörande personal som komplement till de fast anställda.1 Vid sidan av detta avvecklades 

flera regementen och marken tillsammans med byggnaderna såldes till privata företag, och i 

vissa fall till underpris som idag fått köpas tillbaka för stora summor.2  

Sverige är inte ensamt om att succesivt minskat och omstrukturerat sitt försvar i Europa, utan 

flera av stormakterna har idag en liknande situation där försvarsbudgetarna ligger på historiskt 

låga nivåer.3 Detta har bland annat resulterat i den delvis långsamma och komplicerade 

utvecklingen av ett europeiskt försvarssamarbete, vars syfte har varit att dela på 

försvarsbördan. Europeiska försvarsbyrån tog sin nuvarande form 2004 och har därefter sakta 

utvecklats till att idag vara en viktig spelare inom europeisk politik och policy.4 

Omvärldsutvecklingen med framförallt Kina som tagit en allt större plats som en stormakt men 

speciellt Rysslands agerande i Krim 2014, gjorde att EU:s medlemsländer lyckades enas i ett 

gemensamt förhållningssätt mot Ryssland.5 Det blev tydligt att Ryssland återigen är en aktör 

på den internationella arenan som inte är att räkna med, och som bland annat inte visar hänsyn 

till internationella överenskommelser och avtal. Med bakgrund av detta står Europa inför en 

rad utmaningar dels i migrationsfrågan, Storbritanniens stundande utträde men samtidigt enade 

                                                           
1Regeringskansliet, Personalförsörjningen i ett reformerat försvar, SoU 2010:86 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2010/11/sou-201086/ 

[Hämtad: 2019-05-29] 
2Daniel Skoglund, Officierstidningen nr 1, Officersförbundet, 2013, artikel skyddat hemligt och hotat, s. 10. 

https://www.officersforbundet.se/globalassets/pdfer/officerstidningen/2013-2014/web_ot1_13.pdf 

[Hämtad: 2019-05-29] 
3SIPRI, Military Expenditure Database, Stockholm International Peace Research Institute 

https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1949-2018_0.xlsx 

[Hämtad: 2019-05-29] 
4European Defence Agency, About Us,2019  

https://www.eda.europa.eu/Aboutus/our-history/the-birth-of-an-agency 

[Hämtad: 2019-05-29] 
5Maja Kocijanic, Adam Kaznowski, European External Action, The EU non-recognition policy for Crimea and Sevastopol: Facsheet, 

(Bryssel: Europeiska utrikestjänsten, 2017) 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en 
[Hämtad: 2019-05-29] 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2010/11/sou-201086/
https://www.officersforbundet.se/globalassets/pdfer/officerstidningen/2013-2014/web_ot1_13.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1949-2018_0.xlsx
https://www.eda.europa.eu/Aboutus/our-history/the-birth-of-an-agency
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/37464/eu-non-recognition-policy-crimea-and-sevastopol-fact-sheet_en
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i samförståndet kring en utveckling inom försvarsområdet med PESCO, och nu europeiska 

försvarsfonden. Svensk försvarspolitik de senaste fem åren fått ett ökat fokus genom att bland 

annat återuppta värnplikten och öka satsningarna inom FoU. Men med Europiska 

försvarsbyrån, satsningen inom PESCO och europeiska försvarsfonden återstår fortfarande 

frågan om hur detta kommer att påverka Sverige.   

 

1.2 Vetenskapligt problem 
 

Sverige har medverkat i en rad olika europeiska försvarsprojekt sedan den Europeiska 

Försvarsbyrån påbörjade sin utveckling och samordning inom området. Det finns en handfull 

studier på ämnet som dels fokuserar på Sveriges säkerhetspolitiska identitet och rollval, dels 

PESCO och dess konsekvenserna för vår alliansfrihet. Inom det motivanalytiska 

vetenskapsområdet finns studier gällande motiven till utplacering av stridsvagnar på Gotland, 

men även en studie gällande motiven till att Sverige ändrade sig i frågan om försvarsexport till 

Saudiarabien. Statsvetaren Pernille Rieke har publicerat en vetenskaplig artikel om nordiska 

försvarsidentiteter och EU.6 Rieke menar sammanfattat att det finns djupt rotade säkerhets 

traditioner inom de nordiska länderna, vilket kan skapa en rollkonflikt när dessa skall 

harmonisera beslut på EU nivå. Sverige har dels fördömt Ryssland agerande i Krim och 

Ukraina inom ramen som självständig nation, dels inom ramen för EU.7 Flera av de 

fördömanden som återfinns på regeringens hemsida påtalar rysk aggression och 

oförutsägbarhet som en destabiliserande faktor i regionen och för omvärlden. I samband med 

detta gick Margot Wallström och Peter Hultqvist gemensamt ut i en debattartikel och påtalade 

vikten av ett europeiskt försvarssamarbete.8 Samtidigt förblev försvarsfrågan relativt dold i 

förra årets valrörelse bakom migration, polis, skola och sjukvård.9 Trots att det skett en stor 

utveckling på kort tid inom CSDP, där EU satsat på att utveckla europeiska försvarsbyrån och 

satsat på flera större mellanstatliga projekt.  

 

                                                           
6Rieker, P. (2004). Europeanization of Nordic Security: The European Union and the Changing Security Identities of the Nordic 

States. Cooperation and Conflict, 39(4) 
7Utrikesdepartementet, Två år efter den olagliga annekteringen av Krim, 2016, (Stockholm, Utrikesdepartementet 2016) 

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/03/tva-ar-efter-den-olagliga-annekteringen-av-krim/ 

[Hämtad: 2019-05-29] 
8Margot Wallström, Peter Hultqvist, Svensk militär till finländsk övning, Svenska Dagbladet (Svd) 4/8 2017,  

https://www.svd.se/viktigast-for-sveriges-sakerhet-att-eu-

starks?fbclid=IwAR2TzVe4Px1aWDPgzZtaPnZ4nje1vawuf9PCw0ZwGFFRxm4KfDZR7HrQaz0 
[Hämtad: 2019-05-29] 
9Calle Håkansson, Tyst i Sverige när eu utvecklar försvarssamarbete, 2018, Utrikesmagasinet: UI:s forum för analys och opinion, 11/8 2018 

https://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2018/november/tyst-i-sverige-nar-eu-utvecklar-forsvarssamarbete/ 
[Hämtad: 2019-05-29] 

 

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/03/tva-ar-efter-den-olagliga-annekteringen-av-krim/
https://www.svd.se/viktigast-for-sveriges-sakerhet-att-eu-starks?fbclid=IwAR2TzVe4Px1aWDPgzZtaPnZ4nje1vawuf9PCw0ZwGFFRxm4KfDZR7HrQaz0
https://www.svd.se/viktigast-for-sveriges-sakerhet-att-eu-starks?fbclid=IwAR2TzVe4Px1aWDPgzZtaPnZ4nje1vawuf9PCw0ZwGFFRxm4KfDZR7HrQaz0
https://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2018/november/tyst-i-sverige-nar-eu-utvecklar-forsvarssamarbete/
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I artikeln Strategisk teoris bidrag till förståelsen av svensk säkerhets- och försvarspolitik menar 

artikelförfattarna att bestraffning i form av internationella sanktioner har en låg 

avskräckningsnivå. Där ett trovärdigt militärt försvar fortfarande är att anse grundläggande i 

avskräckningen av en potentiell fiende.10 Det sammantagna resonemanget för Sveriges del är 

det som beskrivs som en utökad avskräckning vilket implicerar att Sverige har en gemensam 

strategi genom solidaritetsförklaringen med EU. Konkret betyder det att den långsiktiga 

strategin är att dra ut på ett eventuellt krigsförlopp och vänta på hjälp från 

omvärlden.11Avslutningsvis menar artikelförfattarna att det finns tydliga svagheter och låg 

trovärdighet i den nuvarande solidaritetsstrategin, och att det behövs mer forskning på 

området.12 Varvid detta examensarbete dels har som uppgift att utröna om det finns ett 

trovärdigt engagemang bakom motiven till medlemskapet i försvarsbyrån. Genom att fastställa 

motiven kan vi därefter dra en slutsats om det övergripande är ekonomiska, diplomatiska eller 

säkerhetspolitiska motiv som väger tyngst i beslutskalkylen.  

 

Europeiska försvarsfonden är tillsammans med PESCO den största satsningen inom 

försvarsområdet på flera år inom EU med en budget på närmare 500 miljoner € årligen, vilket 

gör den intressant att utforska ur flera aspekter. Dels för att fonden till stor del finansieras av 

medlemsländerna via skattemedel som för Sveriges del kan tas från försvarsbudgeten. Men 

även frågan kring EU som en utökad militär aktör. Samarbetet är överstatligt då en EU 

kommittee godkänner och väljer ut vilka projekt och vilka företag som erhåller finansiella 

medel.13 Hur detta på sikt är förenligt med Sveriges utrikespolitiska hållning inom alliansfrihet 

och neutralitet, men även tabubelagda förhållningsätt till försvarsindustrin återstår att se. 

Examensarbetet är tänkt att vara en fortsättning på diskussionen om rollval och utrikespolitisk 

identitet och hur denna harmoniserar med den ökade europeiseringen.  

 

 

 

 

                                                           
10Axelsson Jörgen, Sörenson Karl, Ångström Jan. ”Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets- och försvarspolitik”. 
Statsvetenskaplig Tidskrift vol 118 Nr 4 2017, s.461. 
11Axelsson, Sörenson, Ångström, 2017, s. 464. 
12Axelsson, Sörenson, Ångström, 2017, s. 466. 
13Europaparlamentet, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence 

Fund (COM (2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)), 2018 (Bryssel: Europaparlamentet, 2018) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0412_EN.html 
Hämtad: 2019-05-29 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0412_EN.html
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1.3 Syfte och frågeställning 
 

Det strukturella ramverket kring upplägg och finansiering för europeiska försvarsfonden är 

ännu inte fastställd, vilket pekar på att försvarsutskottet och sedermera riksdagen gjort ett 

medvetet risktagande genom att medverka i ett projekt som idag är under förhandling. 

Storbritanniens stundande utträde lämnar flera frågetecken och strukturella hinder för Sveriges 

del. Genom att medverka i europeiska försvarsfonden och samtidigt inte vara helt säker på att 

en harmonisk implementering är möjlig, existerar risken att projektet istället kan bli en börda 

för svensk försvarsförmåga. 

 

Syftet med examensarbetet blir att genom en motivanalys utröna om beslutsfattarna givet 

betänkandena och remissunderlaget, gjort ett medvetet risktagande med beslutet att gå med i 

europeiska försvarsfonden. Eller är det en del av signalpolitik där Sverige går med dels för att 

behålla inflytande inom EU, men samtidigt inte avser att driva de strukturella frågorna som 

hindrar ett lyckat svenskt deltagande? Givet en uppenbart försämrad säkerhetsbild för hela 

Europa, är det rätt tid för normativa och ideologiska överväganden till avspänningspolitik?14 

Vad är motiven bakom beslutet och hur har försvarsutskottet resonerat, hur ser underlaget för 

beslutskalkylen ut? 

 

Frågeställning: 

 

- Vilka är motiven till att gå med i europeiska försvarsfonden, är det övervägande 

ekonomiska, säkerhetspolitiska eller diplomatiska motiv? 

- Fråga för analys och diskussion: Vilka möjliga konsekvenser och implikationer för 

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska identitet följer av detta beslut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Brommesson, Douglas & Ekengren, Ann-Marie (red.) (2017). Sverige i världen. Tredje upplagan Malmö: Gleerups, s. 25.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Avsikten med uppsatsen är att belysa motiven till medlemskapet i den europeiska 

försvarsfonden, detta innebär att arbetet kommer innefatta säkerhets- och försvarspolitiska 

beslut och metodiken bakom dem. Europeiska försvarsfonden är ett samarbete initierat av EU 

och innebär att Sveriges roll i EU även kommer att inrymmas i examensarbetet. Till detta 

kommer det europeiska samarbetsprojektet PESCO även att nämnas, dels för att det är ett led i 

den säkerhetspolitiska utvecklingen. Utrikes- och säkerhetspolitiska beslut existerar inte i ett 

vakuum eller har en enkel förklaringsfaktor vilket gör att den empiriska delen är beroende av 

en teoretisk ram. Med utgångspunkt i statsvetenskaplig litteratur avser den teoretiska ramen 

agera som stöd för att läsaren skall förstå de beståndsdelar som säkerhetspolitiska beslut 

innehåller. Motivanalysen arbetar med aktörer och de överväganden som aktören gör i 

förhållande till det tagna beslutet. Inom ramen för detta examensarbete så är försvarsutskottet 

aktören, dels för att gruppens huvudsakliga uppgift är att utreda försvarsfrågor och bistå 

riksdagen med underlag.15 Eventuella aktörer som kan tänkas påverka beslutsfattandet, 

kommer inte att beröras i uppsatsen även om dessa nämns. Inom motivanalysen arbetar 

forskaren med dels allmängiltiga eller situationsanpassade beslut, vilket innebär att aktören kan 

agera liknande i situationer som påminner om varandra. Historiskt sätt så kan detta tänkas 

innebära att Sverige haft en tradition att ingå i gemensamma försvarsprojekt inom EU, men att 

i just detta fall väljer att ta en mer passiv roll då ett stort fokus på samarbetet gäller 

försvarsindustrin.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena (2017). Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Femte upplagan Stockholm: Wolters Kluwer, s. 302. 
16Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017, s. 303.  
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1.5 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med ett introducerande avsnitt för att presentera syfte och problemställning 

samt avgränsningar. I avsnitt 2 presenteras den motivanalytiska metoden, Del 3 avhandlar det 

teoretiska ramverket för att ge läsaren en grundläggande förståelse i säkerhetspolitik ur en 

försvarssynpunkt, utrikes- och säkerhetspolitiskt beslutsfattande, samt Sveriges roll i EU. I del 

4 presenteras empirin där interpellationen gällande europeiska försvarsfonden samt 

försvarsutskottets gemensamma yttrande framgår. En kompletterande del kring PESCO berörs 

som delkomponent till huvudfrågan. Del 5 består av ett sammansatt resultat och analys och 

avslutningsvis belyser del 6 diskussionen och framtida konsekvenser. Längst bak i arbetet 

återfinns referenslista och bilagor till besluten.  
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1.6 Definition av centrala begrepp 

 

Aktören – Försvarsutskottet 

Aktören är den kollektiva församlingen av försvarsutskottets medlemmar. 

 

Allmän motivutsaga – Ett övergripande eller generellt uttalande om något som kan härledas 

till det vi skall förklara. Exempelvis utrikespolitisk doktrin, eller den utrikespolitiska 

deklarationen, regleringsbrev med mera. 

 

CFDP – Common Security and Defence Policy17 

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolicy 

 

CFSP – Common Foreign and Security Policy18 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolicy 

 

Cirkelresonemang – En förenklad slutledning av en handling. Exempelvis, Pelle gick till 

affären och handlade för att Berra sagt åt honom att göra det. Resonemanget saknar empirisk 

grund, och utgår ifrån att alla handlat rationellt men det säger ingenting.19 

 

Europeiska försvarsfonden20 

Europeiska försvarsfonden 

 

EUGS – European Global Strategy21 

EU:s Globala utrikesstrategi 

 

FoU – Forskning och utveckling 

                                                           
17European External Action, The Common Security and Defence Policy, u.å.,  
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en  

[Hämtad: 2019-05-29] 
18European External Action, Common Foreign and Security Policy, u.å, 
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en  

[Hämtad: 2019-05-29] 
19Hadenius, Axel, ”Att belägga motiv”, i Tre studier i politiskt beslutsfattande, red Barry Holmström, Roger Henning,  (Uppsala: Univ, 
1984) s. 153. 
20EU-kommissionen, En europeisk försvarsfond, 5,5 miljarder euro om året för gemensam utveckling av försvarskapacitet (Bryssel: EU-

kommissionen, 2017)  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sv.htm 

[Hämtad: 2019-05-29] 
21European External Action, EU Global Strategy,u.å,  
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy_en 

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sv.htm
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy_en
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Geopolitik – Nationalencyklopedins benämning, geʹopolitik (av geografi och politik), 

benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.22 

Det handlar konkret om staters mellanstatliga konkurrens om makt, inflytande och dominans 

på den internationella arenan. Rysslands agerande genom att annektera en främmande stats 

mark (Krim) gjorde att frågan åter är aktuell.  

 

H1 – Handlingen att gå med i europeiska försvarsfonden utförd av aktören 

 

H2 – Handlingen att gå med i PESCO (Permanent strukturerade samarbetet) 

 

Inferens/inferensproblemet/Ix – Med hjälp av motivindiktatorerna kan forskaren arbeta sig 

fram till en slutsats/slutledning. Det handlar alltså om att genom informationen läsa mellan 

raderna.  

 

Inferens enligt nationalencyklopedin:  

”Statistisk inferens, induktiv vetenskap där man drar slutsatser ur empiriska data under en 

osäkerhet orsakad av slumpmässighet i data”23 

 

Indikatorer – se även motivindikatorer. ”Givet att handlingen H1 är känd, består 

forskningsuppgiften att finna det (eller de) motiv som utgör den förklarande faktorn. Det sker 

genom åberopande av olika slag av empiriska data, vilka vi här kalla för motivindikatorer”24 

 

Kollektiv aktör – Samlingsbenämning på medlemmarna i försvarsutskottet 

 

Motiv/Mx – En eller flera förklaringar till varför en aktör tog ett beslut eller en handling. 

 

Motivindikatorer – Empiriskt material i form av information som hjälper forskaren att 

förklara handlingen. 

 

                                                           
22Bertil Häggman, ”Geopolitik”, i Nationalencyklopedin (NE), 

https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/geopolitik 
[Hämtad: 2019-05-29]  
23Rolf Sundberg, ”Statistisk inferens”, i Nationalencyklopedin (NE), 

https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/statistisk-inferens  
[Hämtad: 2019-05-29] 
24Hadenius, 1984, s.148.  

https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/geografi
https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/politik
https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/geopolitik
https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/statistisk-inferens
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Motivering – En aktör som genom ett uttalande eller argument delger ett skäl till beslut eller 

handling, inte att förväxla med motiv.  

 

Motivutsaga – Uttalanden eller skrivelser som genom utsagor kan härledas till beslutet. 

Exempelvis kan EU:s Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy 

(EUGS), vara en utsaga som kan ha förklarande påverkan gällande medlemskap i europeiska 

försvarsfonden.  

 

PESCO – Permanent Strictured Cooperation  

Försvarssamarbete i form av flera olika projekt för europeiska medlemsstater.25 

 

Rational choice – En aktör som gör medvetna och logiska val – Teori inom internationella 

relationer och beteendevetenskap.  

 

Säkerhetspolitik – En stats aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i 

situationer där den ställs inför hot – Säkerhetspolitikens uppgift är enligt definitionen att 

bevara möjligheten för landet att förverkliga sina mål inför hot från andra aktörer i det 

internationella systemet.26  

 

Tautologi - tautologiʹ [taf-] (grekiska tautologiʹa, av tautoʹ (to autoʹ), ’detsamma’ och -logiʹa, 

en bildning till leʹgō ’säga’), upprepning av i huvudsak samma tankeinnehåll med olika ord; 

”att säga samma sak två gånger”. Tautologi betraktas från stilistisk synpunkt ofta som ett 

språkfel, men vissa expressiva synonympar är i allmänt bruk (bad och bönföll, ständigt och 

jämt), och i talekonst och diktning kan tautologier användas med god effekt (Bort gå de, 

stumma skrida de...).27 

 

 

 

                                                           
25Europeiska rådet, Europeiska Unionens råd, Försvarssamarbetet: rådet lanserar 17 nya Pesco-projekt (Bryssel: Europeiska rådet, 2018) 

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-launches-17-new-pesco-projects/ 
[Hämtad: 2019-05-29] 
26Nils Andrén, Säkerhetspolitik: analyser och tillämpningar. 2., [omarb.] uppl. (Stockholm: Norstedts juridik, 2001) s. 19. 
27Nationalencyklopedin, ”Tautologi”, Nationalencyklopedin (NE), 
https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tautologi-(satslogik)  

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-launches-17-new-pesco-projects/
https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tautologi-(satslogik)
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2. Metod 
 

I kommande avsnitt presenteras det metodologiska tillvägagångsättet som examensarbetet 

ämnar använda sig av. Forskningsstrategin är en kvalitativ ansats med en motivanalys, som 

avser utreda de bakomliggande motiven till beslutskalkylen för europeiska försvarsfonden. En 

kvalitativ forskningsstrategi utgår från ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att forskaren utgår 

från text. Huvudsyftet är att utifrån empiri generera teorier om studieobjektet, samt hur 

studieobjektet förhåller sig till verkligheten.28 

 

2.1 Material 
 

Jag avser primärt att använda officiella dokument och underlag inom ramen för denna 

kandidatuppsats. Detta för att säkerställa att jag arbetar med första handsinformation och inte 

efterhandskonstruktioner eller material som kan ha förvrängts genom subjektiva tolkningar. 

Beslutet att gå med i europeiska försvarsfonden är ett riksdagsbeslut och betänkandet är 

framtaget av försvarsutskottet.  

 

Material för den metodologiska delen är ursprungsmaterialet till motivanalysen vilket dels 

framställts i boken Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. Dock 

är det min subjektiva uppfattning att den metodologiska beskrivningen i boken är för tunn för 

en C-uppsats. Varvid jag kontaktat Kungliga biblioteket i Stockholm för att få tillgång till 

originalutgåvan till Tre studier i politiskt beslutsfattande av statsvetarna Axel Hadenius, Roger 

Henning och Barry Holmström från 1984. Kapitelförfattaren går grundligt igenom hur 

motivanalytikern skall arbeta strukturerat efter ett tydligt regelverk med modeller, och hela 

tiden pröva sin teori. Detta genom att arbeta med inferensdragningar och indicier argument 

med grunder i tillgänglig empiri. Vissa grundläggande aspekter kring forskningsstrategi, 

induktion och andra vetenskapliga begrepp är hämtade från Alan Brymans 

Samhällsvetenskapliga metoder.  

 

I det teoretiska ramverket avser jag primärt att arbeta med dels säkerhetspolitisk litteratur av 

den säkerhetspolitiske statsvetaren Nils Andrén. Till delen om utrikespolitiskt beslutsfattande 

använder jag mig av Douglas Brommesson och Ann-Marie Ekengrens Sverige i världen, som 

använts i flera av de exempelarbeten jag tittat på.  

                                                           
28Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 (Stockholm: Liber, 2018) s. 61.  
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Användandet av internetkällor som inte är kopplade till examensarbetets huvudfråga, kommer 

att granskas källkritiskt. Avsikten är att undvika oseriösa nyhetsmedier, men vid en subjektiv 

kontroll anser jag att SVT, DN och motsvarande källor fortsatt har en hög trovärdighet. De 

internetkällor som är av ringa värde har källkritiskt granskas, och skulle några oegentligheter 

uppfattas är dessa inte att betrakta till någon påverkan på arbetets slutprodukt. Jag har använt 

mig av Myndigheten för samhällsberedskaps guide för källkritik och psykologiskt försvar.29 

 

2.2 Motivanalys 
 

Jag valt att arbeta med motivanalysen som metodologiskt tillvägagångssätt. Metodanalysens 

uppgift är att utreda en aktörs ändamål, avsikter eller medvetna risktaganden med ett beslut.30 

Axel Hadenius är professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala, beskriver 

i studien ”Att belägga motiv” det metodologiska tillvägagångsättet för motivanalytikern. Där 

utgångspunkten är att kartlägga det empiriska sambandet mellan en handling och aktörens 

motiv, vilket inom denna studie avser beslutet att gå med i europeiska försvarsfonden. 

 

Modell 1.1 – Motivanalys (Helhetsbild) 

 

(Hadenius, Axel, Henning, Roger & Holmström, Barry (1984). Tre studier i politiskt beslutsfattande. Uppsala: 

Univ. S148) 

 

 

 

 

                                                           
29Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Var försiktig med vilken information du delar,   

https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/msb-var-forsiktig-med-vilken-information-du-delar 
[Hämtad: 2019-06-26]  
30Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017, s. 300.  

https://www.krisinformation.se/nyheter/2015/november/msb-var-forsiktig-med-vilken-information-du-delar
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Empiri – Vad vi vet om verkligheten.  

Indikatorer = Ix 

Motiv = Mx 

Handling = H1 

 

Relation – Kan vi dra någon slutsats? 

Inferens  

Orsakssamband 

 

Analysmodellens metodologiska tillvägagångsätt utgår ifrån det som Axel Hadenius kallar 

för inferensproblemet, vilket avser att modellen utgår ifrån empiri som sedan skall förklaras 

med rationella bevis.31 Problemet ligger i att forskaren har en handling (H1) som skall 

förklaras utifrån ett antal motiv, i sambandet föreligger en osäkerhetsfaktor som kan orsakas 

av slumpen. Vilket innebär att Ix
 + Mx = H1 där själva summeringen enligt Hadenius är 

förenklad.32Inferensen sker alltså baserat på en erfarenhetsmässig slutledningsförmåga och 

kunskaper på området, och inte genom en metodologisk prövning.   

 

 

 

 

 

                                                           
31Hadenius 1984, s. 148. 
32Nationalencyklopedin, ”Summarisk process”, Nationalencyklopedin (NE), 
https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/summarisk-process 

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/summarisk-process


17 
 

2.3 Inferens och motivuttalanden 
 

Det första steget är att samla in information om H1 genom att titta på uttalanden eller 

förberedande information gällande själva handlingen. Exempelvis menar Hadenius att 

offentliga beslut tagna av riksdagen oftast föregås av debatter, propositioner, interpellationer 

vilket utgör en solid grund att samla in möjliga motiveringar.33För att kunna vara en 

motivkälla måste uttalandet innehålla H1, det går även att sammankoppla H1 i liknande 

sammanhang. Här menar Hadenius att H1 kan ingå i ett större perspektiv och exemplifierar 

detta genom att nämna doktriner under kalla kriget, vilket även sammanfaller med arbetets 

fokus gällande europeiska försvarsfonden.34 Den europeiska försvarsfonden hamnar inom 

ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik vilket är en del av utrikes- och 

säkerhetspolitiken, som i sin tur styrs av ” A Global Strategy for the EU's Foreign and 

Security Policy” där försvaret är en del i implementeringsprocessen.35 

 

En ytterligare viktig aspekt kring inferensen och motivuttalanden är att vissa typer av 

motivuttalanden kan te sig i generella ordalag eller allmänna konstateranden av den 

intersubjektiva verkligheten. Hadenius menar att i allmänna konstateranden återfinns inget 

direkt samband även om uttalandet handlar om H1, vilket i sin tur leder till en osäkerhet i 

inferensen. För att kunna arbeta vidare med ett möjligt samband används metodiken med 

indicieargument vilket till syvende och sista handlar om sannolikhet. Hur sannolikt är det att 

H1 kan förklaras med en eller flera motivuttalanden?  

 

 

                                                           
33Hadenius 1984, s. 149. 
34Hadenius 1984, s. 150. 
35European External Action, Implementing the Global Strategy: EU delivers on security and defence,   
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47517/implementing-global-strategy-eu-delivers-security-and-defence_en  
[Hämtad: 2019-05-29] 

 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47517/implementing-global-strategy-eu-delivers-security-and-defence_en
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Modell 1.2: Delmodell motivanalys 

 

Hadenius, Axel, Henning, Roger & Holmström, Barry (1984). Tre studier i politiskt beslutsfattande. Uppsala: Univ. s151 

 

Analysmodellen förklaras med ett exempel från interpellationen gällande europeiska 

försvarsfonden: 

Motiveringar (Mt1); Det är inte små pengar som är involverade i sammanhanget. När det gäller 

forskningen aviserar EU ett anslag motsvarande ungefär 5 miljarder varje år. När det gäller 

kapacitetsdelen är det ca 50 miljarder om året som kan komma olika sökande till del.36 - Allan 

Widman (L) 

 

Motiveringar (Mt2); Med dagens tekniska utveckling är det dessutom särskilt svårt och kostsamt 

att själv ständigt vara i framkant. Vi har mycket att vinna på att samarbeta med varandra. Den 

europeiska försvarsfonden är tänkt att främja samarbete och att skapa incitament för EU:s 

medlemsstater att samarbeta om forskning och framtagande av nya materielprojekt. Vinsterna med att 

samarbeta om försvarsmaterielprojekt är flera. Lägre kostnader, motverkan av onödig överlappning 

och bättre insatsförmågor är några.37- (Alexandra Völker (S) 

 

Allmänna motivutsagor (AM1); Nu utvecklas EU:s gemensamma försvars- och 

säkerhetspolitik. Vi bidrar till samarbetet Pesco som stärker den operativa förmågan och 

effektiviteten på försvarsområdet. Tillsammans med Finland och Tyskland leder vi 

utvecklingen av EU:s civila förmåga att förebygga och hantera konflikter.38 – Margot 

Wallström (S). 

                                                           
36Sveriges riksdag, Riksdagens protokoll 2017/18:27 (Stockholm: Sveriges riksdag, 2017), s. 84. 
37Sveriges riksdag 2017, s. 85. 
38Sveriges riksdag, Regeringens utrikesdeklaration vid 2018 års utrikespolitiska debatt i riksdagen (Stockholm: Sveriges riksdag, 2017), s. 

3. 
https://www.regeringen.se/49170e/contentassets/bf6301faf78d475ca01a8f432e0bfb15/utrikesdeklarationen-2018-svenska 

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://www.regeringen.se/49170e/contentassets/bf6301faf78d475ca01a8f432e0bfb15/utrikesdeklarationen-2018-svenska
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Slutsats:  

 

Som stöd till inferensen har vi alltså flera indikatorer i form av en allmän motivutsaga och 

motiveringar i offentliga dokument, som kan hjälpa oss i slutledningen till beslutskalkylen; 

 

Mt1 + AM1
 + (Mx) = H1  

2.4 Inferens och handlingar – att dra en slutsats från en handling  
 

En av de grundläggande komponenterna i motivanalysen är att försöka undvika 

problematiken med cirkelresonemang.  

Hadenius exemplifierar ett resonemang av den statsvetenskapliga professorn Robert Dahl, där 

han ställer upp två viktiga utgångspunkter för empirisk slutledning i resonemang. 

1. Lokalisering av subjektet: Vem har detta motiv? 

2. Bestämmelsen eller klassificeringen av själva motivet: Vad P’s beteende orienterat 

mot?39  

Slutsatsen blir enligt Hadenius otillfredsställande. Detta då Dahl inte utvecklar sitt 

resonemang utan stannar på ett antagande som enbart blir en empirisk hypotesprövning. Det 

sker enbart en form av uteslutningsmetod av motiv och förmodad slutledning kring beteende 

och handlingar utan något djupare resonemang. Förutom det är den beroende och oberoende 

variabeln sprungna ur H1, vilket leder till en tautologi i fråga.  Hadenius menar att lösningen 

på problematiken mellan cirkelresonemanget och att inferensen inte har någon empirisk 

förankring ligger i kontexten. Han menar att det finns en tydlig skillnad mellan den beroende 

och oberoende variabeln, där H1 kan förklaras genom att betraktaren använder information 

som ligger utanför H1. Vilket i sig gör att vi kan utesluta fällan med cirkelresonemanget.  

För motivanalysen behöver vi alltså tillföra en ny handling av samma aktör (H2), och 

därigenom koppla samman redan kända motiv från H1.  

 

                                                           
39Hadenius 1984, s. 152–153.  
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Om X utförde H2 som sammanfaller inom samma kontext som H1 kan vi dra slutsatsen att 

motiven Mx även gäller för H1, vilket Hadenius menar är en vedertagen forskningsmetodik.40  

 

Analogiförklaring: 

A och B har egenskaperna P1 och P2 det gemensamma är Pn (Handlingsegenskap), Eftersom 

Pn + 1 (Motiv) innebär att objektet har +1, vilket i slutsatsen leder till att detta också gäller 

B.  

Användningsområdet av metodologin menar Hadenius är användbar i studiet av 

organisationer som i egenskap av en aktör antingen fattar beslut i olika nivåer, eller 

handlägger frågor i liknande kontext inom en närliggande tidsram.41Han exemplifierar 

detta med att beskriva medlemskap i försvarsallianser, där en aktörs handling går att 

jämföra med andra aktörers handlingar i liknande situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40Hadenius 1984, s.154–155. 
41Hadenius 1984, s. 156. 
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Modell 1.3 – Analogiargumentering motivanalys 

 

(Hadenius, Axel, Henning, Roger & Holmström, Barry (1984). Tre studier i politiskt 

beslutsfattande. S. 157) 

Slutligen menar Hadenius att analogimodellen till viss del är bräcklig i sitt resonemang, men 

att det till syvende och sist är upp till forskaren att ge påtagliga bevis för att handlingarna, 

motiven och inferensen där emellan stämmer. Forskaren måste presentera en tydlig bild av 

egenskaperna, handlingarna, tid och att motiven är jämförbara. Att sammankoppla en 

motivanalytisk metodik till studiet av politiska beslut är vanligt menar Hadenius, därför är det 

viktigt att denna del sammankopplas med kontexten. Inom diplomatin existerar ett antal 

vedertagna officiella som informella regler och normer vilka är att anse som referensram vid 

studiet av beslut och handlingar.42 

 

 

                                                           
42Hadenius 1984, s. 158. 
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2.5 Induktiv eller deduktiv strategi – regler och normer 
 

Vi har nu fastställt den metodologiska och den operationella delen av motivanalysen. I 

kommande del avser jag belysa den kontextuella betydelsen för att knyta an till reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet används primärt till kvantitativa arbeten, men som påvisats tidigare 

är det av stor vikt för motivanalytikern att kunna påvisa kontext och trovärdighet i sin 

analys.43Syftet med avsnittet utöver att förstärka reliabiliteten är att ge en kortare introduktion 

till den teoretiska ramen som presenteras i nästa del.  

Kontexten innebär att beslutet kategoriseras och sätts in i ett större sammanhang där regler 

och normer kan tänkas vara applicerbara. I boken exemplifierar Hadenius detta genom att 

nämna olika länders agerande vid diplomatiska konflikter, där hemkallande av en ambassadör 

är att anse som en regelstyrd markering.44 Alternativt olika typer av politiska frågor som är 

riktade till vissa grupper, eller att avstå från att fördöma vissa typer av handlingar. I just 

denna frågar menar Hadenius att det föreligger grund till teoribildning, och inte enklare 

former av cirkelresonemang eller common sense. Ett lands utrikespolitiska agerande är att se 

som starka handlingar i mellan- och överstatliga sammanhang. I antologin ”Sverige i 

världen” bygger författaren Ann-Marie Ekengren vidare på just detta resonemang, där hon 

menar att utrikespolitiska beslutsfattanden till det yttersta handlar om att säkerställa en 

nations överlevnad. Där mycket står på spel och att beslutsfattandet inte alltid föregås av 

några förhandlingar eller led i beslutsfattande.45 Exempel på detta kan vara Sveriges 

uttalanden i Israel-Palestina frågan, vilket resulterade i att utrikesminister Margot Wallström 

blev portad från att göra officiellt besök i Israel.46 I kapitel fyra i ”Sverige i världen” bygger 

Marie Demker vidare på resonemanget, där hon menar att den klassiska synen på motiv och 

                                                           
43Bryman 2018), s. 72. 
44Hadenius 1984, s. 152. 
45Brommesson, Ekengren 2017, s. 18. 
46Leif Näslund, Johanna Cervanka, Wallström portas från israel, Sveriges Television (Svt nyheter) 13/1 2016 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/israel-sverige-ar-inte-valkommen  

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/israel-sverige-ar-inte-valkommen
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beslutsfattande i internationell verksamhet inte endast grundar sig på så kallat rationellt eller 

nyttomaximerande handlande. Hon menar på att normer är viktigare i samspelet mellan 

länder, där det officiella och inofficiella regelverket i mellanstatliga förehavanden gäller.47  

Den deduktiva och induktiva motivramen avser två olika utgångspunkter till 

kategoriseringen, vilka båda är vitalt för tolkningen av beslutet. Där den deduktiva tolkningen 

innebär att forskaren utgår ifrån redan existerande information på området, och därefter 

arbetar sig fram till en teori och en empirisk teoriprövning. Den induktiva processen är något 

förenklat det omvända där forskaren utgår ifrån en observation av verkligheten och därefter 

skapar sig en teori.48 Vad Hadenius menar är att motivanalytikern bör utgå ifrån en empirisk 

ansats, där den induktiva generaliseringen grundar sig i verkligheten och det vi kan 

observera.49Nu är beslut och motiv sammankopplade till en kontext och kategorisering. 

Beslutet är en del i ett utrikes- och säkerhetspolitiskt agerande, till vilket en rad normer och 

regler gäller. För att analysera detta använder vi en induktiv ansats och utgår ifrån beslutet, 

för att sedan arbeta oss fram till en teori om möjliga motiv.  

Modell 1.4 slutgiltig uppbyggnad av motivanalytisk modell 

 

 

                                                           
47Brommesson, Ekengren 2017, s.53. 
48Bryman 2018, s.49. 
49Hadenius 1984, s. 158–159.  
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(Hadenius, Axel, Henning, Roger & Holmström, Barry (1984). Tre studier i politiskt 

beslutsfattande. Uppsala: Univ. s158-9) 

 

2.6 Kritik mot motivanalys 
 

Den främsta kritiken mot användandet av motivanalys är att det rent principiellt är svårt att 

belägga att någon till hundra procent agerade i enlighet med ett uttalat motiv. Även om 

motivanalysen är ett metodologiskt verktyg som är vanligt inom statsvetenskapen är den 

samtidigt kritiserad. Det finns flera möjligheter till motiv hos en aktör, det kan handla om 

egenintresse, ekonomiska incitament eller altruistiska. Vid användandet av motivanalys måste 

motivanalytikern vara beredd på att dennes teori har en solid empirisk grund att stå på.50Axel 

Hadenius resonerar inte generellt om motivanalysens svagheter i något avsett kapitel eller del, 

men det framgår genomgående i hela metodavsnittet att motivanalytikern måste arbeta stegvis 

och strukturerat. Jag har arbetat strukturerat efter de regler och metodik som presenteras får att 

ge uppsatsen en hög validitet och reliabilitet, med återkommande hänvisningar och 

förklaringsmodeller som skall leda läsaren genom arbetet. Detta är också orsaken till att 

examensarbetet har ett genomarbetat och långt metodavsnitt.  

 

Vissa av reglerna har inte varit tillämpbara gällande te x motivutsagor från interna dokument, 

alternativt intervjuer. Jag har utan framgång sökt representanter från involverade partier och 

beslutsfattare, men tiden för dels försvarsberedningens beslut och EU-valet har påverkat 

tillgängligheten. Men samtidigt påpekar även Hadenius i avsnittet om nackdelar med interna 

dokument och anonyma intervjuer, där dessa samtidigt anses ha låg trovärdighet.51 

 

 

 

                                                           
50Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud 2017, s. 300. 
51Hadenius 1984, s. 162.  
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En ytterligare aspekt i kritiken av motivanalysen är att motivanalytikerns egen erfarenhet och 

analytiska förmåga spelar stor roll för resultatet. För att minska subjektiv tolkning använder 

jag mig till största möjliga mån av Hadenius modeller, men även av förstahandsinformation 

och bitvis av kvantitativa formler. Vilket innebär en högre sannolikhet att examensarbetet går 

att replikera av en annan motivanalytiker. Slutsatserna presenteras i enkla och genomarbetade 

format och avsikten är också att hålla diskussionen och analysen inom den teoretiska ramen 

för att skapa en så intersubjektiv förståelse för ämnet som möjligt. Avsikten är även att 

undvika förstärkta ordalag eller värderingar kring eventuellt politiska ståndpunkter för att 

minimera inferensdragningen åt något håll. Därför har jag även valt att lägga in den 

kollektiva aktörens och de enskilda aktörernas egna motiveringar direkt i arbetet, detta för att 

dels spara plats i form av bilagor. Men även för att på ett transparent och trovärdigsett belysa 

aktören/aktörernas egna motiveringar och prioriteter.  
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3. Teoretisk ram 

 

I den teoretiska ramen avser jag kort belysa de olika delkomponenterna för beslutet utan att 

gå in på någon fördjupning. I metodavsnittet presenterades den metodologiska uppläggningen 

med handling (H1), motiv (Mx), och allmänna motivutsagor (AMx) och dess kontext. Syftet 

med en teoretisk ram är att ge läsaren en helhetsbild av det utrikes- och säkerhetspolitiska 

beslutsfattandet och identiteten, samt försvarspolitiska samarbeten.  

 

3.1 Utrikes- och säkerhetspolitik – Ur en försvarssynvinkel 
 

Beslutet att gå med i europeiska försvarsfonden är uppdelat i delkomponenter, dels är det ett 

utrikes- och säkerhetspolitiskt beslut, dels en del av försvarspolitiken, dels ett beslut som är 

baserat på Sveriges roll i EU. Statsvetarna Douglas Brommesson och Ann-Marie Ekengren, 

menar i boken ”Sverige i världen” att utrikespolitiska beslut även avspeglar och är en del av 

inrikespolitiken.52  

 

Sveriges säkerhetspolitiska inställning innan medlemskapet i EU syftade till att Sverige dels 

skulle hållas militärt alliansfritt, och fortsätta verka till att Sverige skulle förbli fritt och 

oberoende av andra länders inflytande. Sverige skulle genom denna politik ha en 

handlingsfrihet i dess samspel med andra länder och på den internationella arenan. Sverige 

hade alltså sedan 1945 och andra världskriget slut fram till 1992 valt att förhålla sig mellan 

väst- och östblocket med NATO och Warszawa pakten i den andra änden. I samband med att 

Sverige gick med i EU skulle detta resultera i en dels en förändring i landets traditionella 

förhållningsätt till både utrikes- och säkerhetspolitik.53 Det handlade till stor del om de 

uppoffringar som skulle behöva göras inom de utrikes- och säkerhetspolitiska området, vilket 

enligt EU motståndarna skulle begränsa Sveriges möjligheter till handlingsfrihet och 

ståndpunkter i dessa frågor. Statsvetaren Nils Andrén belyser konsekvenserna för 

säkerhetspolitiken, där han exemplifierar detta genom att illustrera hur en industri i land X 

exporterar känsliga varor till land Z. Varvid land Y uppfattar detta som en mindre lämplig 

handling, vilket i sin tur sätter utrikes- och säkerhetspolitisk press på landet X. På sikt menar 

Andrén att denna typ av beteende påverkar landets internationella anseende och förtroende 

                                                           
52Brommesson, Ekengren 2017, s.19. 
53Andrén 2002, s. 17. 
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och kan sätta medborgarnas säkerhet på spel. Men samtidigt menar Andrén också att 

industrins handling att sälja varor i sig inte är en säkerhetspolitisk handling, utan själva 

konsekvensen av handlingen. För att en handling skall kvalificera sig som dels en utrikes- 

och säkerhetspolitisk handling måste aktören i fråga vara en stat. Sammanfattningsvis belyser 

Andrén målet och syftet med politiken i detta citat; 

 

”Säkerhetspolitikens uppgift är enligt definitionen att bevara möjligheten för landet att 

förverkliga sina mål inför hot från andra aktörer i det internationella systemet” (Andrén, Nils 

(2002). Säkerhetspolitik: analyser och tillämpningar. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts 

juridik, s. 19) 

 

En viktig del till att förstå beslutet till europeiska försvarsfonden är utgångsläget för ett mindre 

men samtidigt resursstarkt land som Sverige. Vilket är en fråga om maktbalans mellan de stora 

aktörerna på den internationella arenan, vilka primärt är USA, Ryssland, Kina. Förändringar i 

maktbalanser skapar oförutsägbarhet vilket i sin tur leder till osäkerhet, och som i sin tur kan 

leda till kapprustningar. Men det finns vissa förändringar som Andrén menar är beständiga 

vilket är förhållningsättet till andra länders gränser.54 Vilket idag kan härledas till Rysslands 

agerande i Krim och Ukraina, men även invasionen av Georgien 2008 pekade på en 

oförutsägbarhet och likgiltighet inför internationella normer och spelregler. I och med 

Rysslands oförutsägbara beteende kan detta företrädesvis från EU och framförallt Nordens håll 

tolkas som en ganska snabb säkerhetspolitisk förändring. En parantes för förståelsen av beslutet 

kan också vara det som tidigare kallades för den nordiska balansen. Vilket avsåg de nordiska 

ländernas del i maktspelet mellan de tidigare väst- och öst blocken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54Andrén 2002, s.22–23.  
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Bild 1.5: Förutsättningar för en nordisk balans 

 

(Andrén, Nils (red.) (1976). Den nordiska balansens framtid. Stockholm: Centralförb. Folk 

och försvar, s. 20) 

 

Sverige är ingen stor aktör i maktspelet mellan supermakterna, men däremot en pusselbit i 

hur dessa uppfattar Norden. Norge och Danmark är sedan länge med i NATO och Finland har 

genom sitt partneravtal med Ryssland en nära relation. Andrén menar att neutraliteten och 

säkerhetspolitiken varit en känslig men viktig fråga under 1900-talet, och att Sveriges 

långsiktiga och strävan efter delaktighet i ”kollektiva säkerhetssträvanden” skapat en 

identitet som är aktuell även idag.55  

I avsnittet om Alliansfrihetens kostnad beskriver Andrén hur balansen mellan försvar och 

säkerhetspolitik fungerar. Han menar att ett trovärdigt försvar med tillräckliga resurser är 

minst lika viktigt som diplomati och avspänning. Men samtidigt menar han också på att 

rollen som neutral och alliansfri ställer högra krav på en balans mellan båda. En 

säkerhetspolitik som inte vill lägga tillräckliga resurser på att avskräckande försvar, blir på 

lång sikt beroende av andra försvarsallianser och samarbeten. Ironiskt menar han också att 

det blir svårt att önska fred och stabilitet i världen, när fienden står för dörren.56 

 

 

 

 

 

                                                           
55Andrén 2002, s. 91. 
56Andrén 2002, s.105. 
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3.2 Identitet och europeisering  

 

Sveriges medlemskap i EU utsatte landets ”neutralitetsprinciper” under hård press till följd 

av europeiseringen. Nils Andréns bok ”Säkerhetspolitik” är skriven 2002 och lyfter fram 

insiktsfulla prediktioner om framtiden, dels inom den fråga som examensarbetet avhandlar. 

Andrén menar jakande att de svenska neutralitetsprinciperna och alliansfriheten egentligen är 

passé i och med det nya geopolitiska läget, dels genom Sovjetunionens fall och att EU sakta 

växer fram som en framtida supermakt. Men å ena sidan menar han att svenska politiker 

vidhållit den balansgång som delvis varit framgångsrik under de snart 100 år som passerat 

sedan 1916. Samtidigt har Sverige varit starkt drivande i EU, men avvaktande till ett 

försvarssamarbete som självändamål. Det är här skon klämmer menar Andrén, skulle Sverige 

vara tillräckligt starkt och kalkylerande om en omröstning gällande ett utvecklat 

försvarssamarbete skulle ske?57Andrén menar idag att det svenska förhållningsättet till 

alliansfrihet och neutralitetsprinciper är en abstrakt benämning. Som nämnt i inledningen 

existerar inte dagens beslut eller handlingar (H1) i något tomrum eller vakuum. Sveriges 

balansgång med EU, alliansfrihet, satsningar på försvarssamarbeten, låga försvarsbudget är 

en lika abstrakt benämning som förhållningsättet. Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik är 

beroende av hur Sverige uppfattar hur andra länder ser på oss, men framförallt vilken hotbild 

som finns. Skall Sverige driva en avspänningspolitik, eller fokusera på ett starkt totalförsvar, 

finns det ett reellt hot från Ryssland, vad sker med den nordiska balansen om Sverige börjar 

upprusta? Andréns avslutande resonemang kretsar kring en falsk självbild och en låg 

trovärdighet i sina avsikter.58  

 

Det är tydligt att det utrikes- och säkerhetspolitiska området för Sveriges del dragits med 

svårigheter efter Sovjetunionens fall. Å ena sidan har Sverige varit drivande i ett starkt EU, 

samtidigt som landet var snabbt med att lägga ned totalförsvaret till förmån för ett 

yrkesförsvar. Sverige har behållit sin ställning gällande skarpa uttalanden kring olika 

konflikten runt om i världen, och på ett tydligt sätt behållit rollen som landet som står upp för 

tredje världen. En diskussion om det vedertagna begreppet ”En moralisk stormakt” har 

diskuterats i flertalet andra avhandlingar på området, och jag avser inte att gräva djupare i det 

inom detta avsnitt. Avsikten var att kort ge en sammanfattad bild om dels bakgrunden till 

neutralitets och alliansfrihetsprinciperna, dels presentera den fragmenterade 

                                                           
57Andrén 2002, s. 124–127.  
58Andrén 2002, s.176–179. 



30 
 

säkerhetspolitiska roll och identitet som existerar idag. Omvärlden förändras snabbt omkring 

oss, och som Andrén pekar på måste Sverige bestämma sig om det skall vara ett halvhjärtat 

engagemang kring ett trovärdigt försvar och säkerhetspolitik, eller ta en kalkylerad risk och 

hoppas att EU och övriga medlemsstater fyller luckorna.  

 

3.3 Utrikespolitiskt beslutsfattande 
 

I kommande avsnitt avser jag kort belysa några av de faktorer som ett beslutsfattande består 

av. Syftet är dels att ge en helhetsmodellering och komplement till själva metodiken i 

motivanalysen, dels koppla på den säkerhetspolitiska aspekten från föregående avsnitt.  

 

Modell 1.6 beslutandeprocess utrikespolitiska beslut 

 

Modellen belyser dels vad som kallas för direkt och indirekt påverkan där internationella 

normer och värderingar, dels vilken säkerhetspolitisk identitet och roll ett land har i den 

internationella sfären.59 Input till själva beslutsfattandet flödar in i boxen, det passerar genom 

ett filter som kan uppfattas vara sammankopplat med normer, värderingar, identitet, gemensam 

syn på te x försvarsindustrin alternativt Sveriges roll i försvarssatsningen i EU. Output blir 

beslutet som är påverkat av en rad olika faktorer som i motivanalysen kallas för 

motivindikatorer.  

 

 

 

                                                           
59Brommesson, Ekengren 2017, s. 30–31. 
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Påverkan 

I det första steget i modellen finner vi påverkan som avser olika typer av handlingar som är 

avsedda att antingen påverka opinionen eller aktören som skall ta beslutet. Det kan röra sig om 

olika typer av intresseorganisationer eller föreningar som har en agenda att driva specifika 

frågor, och i den mån det går kunna vara med att påverka politiken.  

 

Filter 

Kärnan i modellen är filtret, det vill säga där aktören hanterar den inkommande informationen. 

Aktörens egna eller partiets uppfattning om sin roll, identitet, politiska ambitioner, världsbild 

eller normativa uppfattning om hur världen bör vara hanteras här. 

 

Output 

Resultatet av påverkan, filter och sedan beslutsfattandet resulterar i ett utrikespolitiskt output 

som kan innefatta olika typer av handlingar. Exempelvis gällande konflikten på Krim var 

Sverige tidigt ute och fördömde Rysslands agerande, men det kan också gälla reella politiska 

doktriner som den feministiska utrikespolitiken.  

 

I tidigare avsnitt fördes en kort diskussion kring relationen mellan inrikes- och utrikespolitik, 

där Andrén menar att båda tvetydigt sitter ihop. Exempel på detta är turerna kring Sveriges 

försvarsindustriella samarbete med Saudiarabien, som efter 10 års samarbete abrupt sades upp 

2015.60Turerna kring detta presenteras i en motivanalys i uppsatsen ”En förändrad 

socialdemokratisk utrikespolitik” som utförligt går igenom dels ekonomiska, 

internationalistiska och försvarspolitiska motiv.61Men att det samtidigt fanns press från både 

MP, C och intresseorganisationen Svenska freds att regeringen att avbryta samarbetet, dels till 

följd av Saudiarabiens bristande relation till mänskliga rättigheter.  

 

 

 

                                                           
60Johan Wicklén, Bakgrund: Saudiavtalet, Sveriges Television (Svt nyheter) 10/3 2015 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet 
[Hämtad: 2019-05-29] 
61Louise Johansson, En förändrad socialdemokratisk utrikespolitik?  

En motivanalys av socialdemokratiska ställningstaganden gällande försvarsavtalet med Saudiarabien mellan år 2005 till år 2015. 
Kandidatnivå (Växjö: Linneuniversitetet, 2015) 

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
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3.4 Försvarspolitiska samarbeten 
 

Sverige har som beskrivet i avsnitt 3.2 en lång tradition av neutralitet och alliansfrihet. Det 

finns en rad exempelarbeten, artiklar och studier gjorda på ämnet, där det stora fokuset ligger 

på själva integrationsprocessen mellan Sverige och EU. Jag avser att kort återge delar av 

integrationsprocessen för att belysa dels komplexiteten i europeiseringen, dels för 

svårigheterna i de avvägningar som existerar i Sveriges roll i EU kontra inrikespolitiken. 

 

I rapporten ”The development of the European Security and Defence Policy – An assessment 

of preferences, Bargains and Outcomes” av Pål Jonsson vid Totalförsvarets 

forskningsinstitut lyfter författaren fram Sveriges utveckling inom EU:s försvarsengagemang. 

Vad utredningen pekar på är dels Sveriges initialt försiktiga inställning till 

försvarssamarbeten, dels insikten att landet på sikt skulle behöva göra kraftiga eftergifter i sin 

principiella hållning kring neutralitet och alliansfrihet. Utredningen visade att Sverige hade 

en återhållsam hållning inför själva integrationsprocessen och att landet efter St Malo 

överenskommelsen 1998 agerade defensivt.62 

 

Faktorer som dels har påverkat Sveriges försiktiga hållning menar Pålsson handlar om den 

historiska skillnaden mellan Sverige och Tyskland, Storbritannien, och Frankrike som drivande 

i utvecklingen av CSDP.63Sveriges tidigare roll och utrikespolitiska identitet menar Pålsson 

varit starkt påverkad av uppfattningen att befinna sig i ett ”moraliskt överläge”, där Sverige 

tydligt tog avstånd från stormakterna. Exemplifierat är te x Palmes uttalanden och politiska 

linje mot USA i Vietnamkriget.64Men även den utbredda svenska solidariteten med flera länder 

i tredje världen, vilket har gjort att Sverige primärt valt fredsarbete framför försvarssamarbeten. 

Kopplat till examensarbetet lyfter Pålsson upp en viktig motivindikator, vilket är den 

ekonomiska. Där han menar på att Sveriges engagemang påminner lite om processen för 

Storbritannien, där medlemskap primärt har baserats på ekonomiska incitament snarare än 

politiska. Men att det var starka inrikespolitiska diskussioner gällande den framtida rollen och 

identiteten i försvarspolitiken, och hur denna utvecklingen skulle fortsätta i och med ett EU 

medlemskap. I en intervju med en representant från Försvarsdepartementet, framkommer det 

uppgifter om att Sverige genom sitt uttryckliga motstånd till CSDP, blev tvingade att skriva på 

                                                           
62Pål Jonsson, The Development of the European Security and Defence Policy – An assesment of preferences, Bargains and Outcomes, 

(Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2006), s. 199. 
63Jonsson 2006, s. 200. 
64Andrén 2002, s. 102. 

 



33 
 

ett avtal som säkerställde att Sverige framgent inte skulle motarbeta EU:s framtida 

försvarsidentitet.65 Vilket på sikt resulterade i att Sveriges försvarspolicy förändrades till 

tolkningar kring fredstida agerande, och att Sverige fortsatt skulle ha möjligheten att förhålla 

sig neutral vid konflikt i närområdet.66  

 

En viktig delkomponent är även Sveriges prioriteringar gällande utvecklingen av ett civilt 

krisstöd, vilket enligt Jonsson skapade stor frustration hos andra medlemsländer. Bakgrunden 

till detta menar Jonsson handlar om att intressegrupper som bland annat Svenska kyrkan och 

Svenska freds, vilka aktivt arbetat för att påverka Socialdemokraterna, samt att 

Socialdemokraterna historiskt legat nära den typen av fokusområde. Förutom detta menar han 

även att Socialdemokraterna blev påverkade av Vänsterpartiets och Miljöpartiets kritiska 

hållning till EU, vilket i flera fall ledde till interpolitiska diskussioner. Det framgår också att 

utrikesdepartementet så tidigt som 1997 deklarerat att Sveriges primära fokus skall vara på 

fredsförebyggande arbete och konfliktlösning och inte på militärt samarbete.67 Sverige aktiva 

försvarsengagemang i EU avser idag PESCO och europeiska försvarsfonden, där det 

försvarsindustriella utvecklingsprogrammet EDIDP ingår. Sverige har inom ramen för 

PESCO tre test projekt inom varierande områden, och inom EDIDP är det än så länge oklart 

vilka projekt Sverige avser delta i.68 

 

Sammanfattning avsnitt 

I detta avsnitt har vi kort tittat på Sveriges historiska utveckling inom det europeiska 

försvarssamarbetet, där det initialt möttes med stor skepticism och motarbetades. För att sedan 

gå mot att bli en mer central aktör och nu idag vara med i samtliga försvarsprojekt.  

 

 

 

 

                                                           
65Jonsson 2006, s. 201. 
66Jonsson 2006, s. 202. 
67Jonsson 2006, s. 205–206 
68Europeiska rådet, Europeiska Unionens råd, Permanent Structured Cooperation (PESCO) updated list of PESCO projects (Bryssel: 

Europeiska rådet, 2018) 

https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf 
[Hämtad: 2019-05-29] 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf
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4. Empirisk del – Europeiska försvarsfonden 
 

Inledning 

Studien avser att analysera motiven bakom Sveriges beslut att gå med i den europeiska 

försvarsfonden. Fonden består av två delar där en är inriktad på FoU och den andra på 

försvarsindustriella samarbetsprojekt (EDIDP). Den totala budgeten är idag satt på 13 miljarder 

euro, där merparten är inriktade på materialsidan. Kostnaden ska till huvuddelen finansieras av 

medlemsländerna där Sverige får en uppskattad kostnad på 400–700 miljoner kr per år efter 

2020. Detta fördelas efter den svenska neutralitetsprincipen kring EU:s budget, vilket innebär 

att de finansiella medlen som Sverige avser att bidra med kan komma att dras ifrån UO:6 vilket 

är försvarsbudgeten. Detta är dock helt beroende av Storbritanniens eventuella utträde ur EU 

och en förhöjd EU avgift. Sverige har tidigare aviserat att EU budgeten vid Storbritanniens 

utträde skall minskas och hur detta utfall blir återstår att se efter förhandlingarna i oktober 

2019.69 

 

4.1 Motivindikatorer – Interpellation  
 

I detta avsnitt presenteras de motivuttalanden gjorda av försvarsutskottets ledamöter vid 

interpellationen kring ett eventuellt medverkande i europeiska försvarsfonden. 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och är således inte med i 

denna del. Efter interpellationen presenteras försvarsutskottet gemensamma yttrande vilket är 

huvudfokuset för examensarbetet.  

 

Den kommande delen är en rent empirisk del med data och regelverk samt utdrag ur 

interpellationerna, samt medföljande uppställning hur motivindiktatorerna skall tolkas. Det är 

primärt den sista delen med reglerna 1,3 och 4 som är av vital del för förståelse och tolkning 

av eventuella motiv.  

 

 

 

 

 

                                                           
69Försvarsdepartementet, Faktapromemoria 2017/18: FPM153 (Stockholm: Regeringskansliet, 2018), s.5–7. 
https://data.riksdagen.se/fil/366DB9D8-AD95-4D35-A39F-FD16234AA061 

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://data.riksdagen.se/fil/366DB9D8-AD95-4D35-A39F-FD16234AA061
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Regler för tolkning av interpellation:  

1. Värdera källorna efter deras närhet till händelsen70 

a. Förstahandsinformation från interpellationen på ärendet 

2. Förstahandsuppgifter71 

3. Kollektiva aktörer – representativt då det är ledamöter i försvarsutskottet72 

4. Tendenskriteriet – Uppvägning mellan internt och offentligt material 

a. Som beskrivet i metodavsnittet kring bruket av offentligt material som inom 

främst utrikespolitiken rimligtvis väger tyngre än andra typer av uttalanden. 

Dels att det även finns en lägre grad av tillförlitlighet i interna dokument och 

enskilda motivutsagor i intervjuer.73   

5. Motivutsagorna är samstämmiga i samtliga skrivelser på ämnet74 

a. Samtliga offentliga dokument, interpellation, innehåller inga avvikelser. 

 

6. Korrespondens – motivutsagor - handling75 

a. Detta avsnitt är mer representativt för resultat och analysdelen då vi med 

försvarsberedningens senaste rapport delvis fått ett resultat. 

 

Regelverk vid värdering motivindikatorer  

1. I uttalandena så uttrycks prioriteringar, detta genom att aktören själv pekar på vad som 

är viktigt för denne i relation till handlingen. 

3.   Att likt inom kvantitativ innehållsanalys räkna frekvensen av ett ord, eller hur stor del 

av en text något får. 

4.   Aktören lägger stort fokus vid en enskild del alternativt anför något i inledningen och i 

slutet, alternativt anser att en del är mer väsentlig än annat i uttalandet.    

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
70Hadenius 1984, s. 161. 
71Hadenius 1984, s. 162. 
72Hadenius 1984, s. 163. 
73Hadenius 1984, s. 164. 
74Hadenius 1984, s. 165. 
75Hadenius 1984, s. 166. 
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Interpellation: Start för europeiska försvarsfonden 

 

Anf. 101 ALLAN WIDMAN (L): 

Ekonomi1 

Det är inte små pengar som är involverade i sammanhanget. När det gäller forskningen 

aviserar EU ett anslag motsvarande ungefär 5 miljarder varje år. När det gäller 

kapacitetsdelen är det ca 50 miljarder om året som kan komma olika sökande till del. 

Det som i dag kännetecknar anskaffning av ny utvecklad försvarsmateriel är att serierna är 

väldigt korta. Men den avancerade teknologin gör att utvecklingskostnaderna är väldigt höga. 

Det är väl uppenbart för vem som helst att om vi har möjlighet att minska 

utvecklingskostnaderna och förlänga serierna kommer detta att leda till att vi för mindre 

pengar kan anskaffa mer försvarskapacitet än vad vi har möjlighet till i dag när var och en 

arbetar på sitt håll. 

Motivindikatorer: Ekonomi 

 

Anf. 102 ALEXANDRA VÖLKER (S): 

 

Geopolitik1 

Under de senaste åren har vi fått vänja oss vid ett oroligare läge både i världen som helhet 

och i vår närmiljö. Det är dessutom ett nytt och mycket komplext säkerhetsläge där 

påverkansoperationer, cyberangrepp och klimatutmaningar är några av de nyare mer 

komplexa utmaningar som vi står inför. 

Fred & Stabilitet2 

Från svensk sida vet vi att samarbete är en viktig nyckel för att skapa säkerhet. Samarbete 

och att finna gemensamma lösningar är viktigt såväl inom utrikespolitiken som inom 

försvarspolitiken. Samarbete är en av de absolut viktigaste ingredienserna när det kommer till 

att skapa säkerhet. Det är också själva idén som är den grund som EU står på, att genom 

ömsesidigt beroende och solidaritet mellan medlemsstaterna skapa säkerhet i Europa. 

Ekonomi3 

Med dagens tekniska utveckling är det dessutom särskilt svårt och kostsamt att självständigt 

vara i framkant. Vi har mycket att vinna på att samarbeta med varandra. Den europeiska 

försvarsfonden är tänkt att främja samarbete och att skapa incitament för EU:s medlemsstater 

att samarbeta om forskning och framtagande av nya materielprojekt. 
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Motivindikatorer: Geopolitik, Fred & konflikt, Ekonomi 

 

 

Anf. 103 HANS WALLMARK (M): 

 

Fred & stabilitet1 

Vi borde alla komma ihåg hur vår kontinent, vårt Europa, under hundratals år har slitits 

sönder av krig och konflikter och hur jorden har färgats röd. Just därför ska vi också påminna 

oss om vilket genuint fredsprojekt det europeiska samarbetet är. 

 

Geopolitik2 

Fru talman! I den osäkra och oförutsägbara värld vi lever måste Sverige och EU vidta 

nödvändiga åtgärder för att på bästa sätt stärka säkerheten i stort. Detta innebär bland annat 

ett fördjupat försvarssamarbete. 

Det finns goda argument för att driva på samarbetet, där det tyngsta är att fortsatt säkra 

freden. Det gäller till exempel möjligheterna att gemensamt utveckla bättre förmågor till en 

billigare kostnad. Det faktum att EU:s sammanlagda försvarsbudget är mångdubbelt större än 

Rysslands avspeglas inte i den reella förmågan. 

Ekonomi3 

 

Det behövs mer resurser till forskningen, och det finns en potential och effektivitetsvinster i 

en större samordning av förmågeutvecklingen. 

Det gäller att se till att detta inte blir förtäckt, förmultnad industripolitik. Låt oss i stället 

utveckla våra förmågor och produkter där det finns ett verkligt intresse och genuin vilja. När 

det gäller finansieringen vill Moderaterna inte att långtidsbudgeten ska utökas för att 

säkerställa tillräckligt med resurser i EU:s försvarssamarbete. I stället bör medel omfördelas 

på ett klokt sätt. 

Motivindikatorer: Fred och stabilitet, geopolitik, ekonomi 

 

Anf. 104 ANDERS SCHRÖDER (MP): 

 

Ekonomi1 

Det är svårt att förneka att Europa i dag har en överproduktion av vapensystem. Detta är 

kopplat till att det finns så många olika länder som vill ta fram sin egen materiel i stället för 
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att samarbeta. Effekten av detta blir inte bara att det blir dyrt för olika stater och deras 

försvarsmakter. 

Vi vet att Sverige har varit ett av de länder i Europa som har lagt störst andel av bnp på 

materiel. Det leder dessutom till att vi får ett säkerhetspolitiskt problem. Om man 

överproducerar måste man naturligtvis exportera. 

Vi ska också vara restriktiva med de budgetmedel som tillsätts, och vi hade gärna sett att det 

var ännu stramare där. Detta ska inte bli en ursäkt för att expandera några materielbudgetar. 

Själva inriktningen att samarbete skapar möjlighet att dra ned på de totala materielanslagen i 

Europa och samtidigt få mer kvalitet och bättre försvarsmakter är dock något vi instämmer i. 

Vi ser fram emot att försvars-fonden förhoppningsvis kan bidra till detta. 

Motivindikator: Ekonomi 

Anf. 105 DANIEL BÄCKSTRÖM (C): 

Geopolitik1 

Detta är centrala frågor för vår gemensamma förmåga och för säkerheten i vårt område. För 

svensk del är de viktigaste och närmaste försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena de 

inom Norden, inom EU och med Nato. Det försämrade säkerhetsläget betyder dock att mer 

behöver göras för att utveckla och fördjupa de försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena. 

Centerpartiet tycker att EU ska ta sig an de stora, gränsöverskridande utmaningarna med 

tanke på att Europas närområde nu blir alltmer osäkert. Gränserna mellan fred och krig 

suddas ut, och tekniska system är sammankopplade mellan många länder. Frågan hur EU och 

medlemsländerna ska hantera sin försvars- och säkerhetspolitik är mer aktuell än någonsin. 

 

Ekonomi2  

De flesta av länderna brottas med bristande tillgång till försvarsförmåga efter många år av 

inte bara besparingar utan även uteblivna satsningar, inte minst i materielprojekt. 

Gemensamma inköp av försvarsmateriel i stor skala kan pressa kostnader, och på så sätt ökar 

vi våra nationella försvarsmakters möjligheter. Vi ökar också Natos samlade förmåga till 

försvar och till att genomföra insatser via unionen. Detta är särskilt viktigt i vårt absoluta 

närområde. 

Att inte gå in i detta kommer bara att innebära att vi måste lösa ännu mer själva. Med tanke 

på den utmaning vi redan står inför med ökande försvarsprisindex och begränsade resurser är 

frågan väldigt tydlig: Skulle vi klara att stärka vår förmåga utifrån egen kraft? Detta kommer 

att både gynna den långsiktiga förmågeutvecklingen och stärka försvarsutvecklingen i våra 

områden. 
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Fred & konflikt3 

Det är alltså läge att visa framåtanda och ledarskap i dessa frågor, men också att bygga 

samarbete, samordna och samverka – dels för att använda pengarna så effektivt som möjligt, 

så att vi får ut så mycket försvarsförmåga och försvarsnytta som möjligt, dels för att 

tydliggöra vår position i vår del av världen, bidra till fred och stabilitet samt öka vår militära 

förmåga. 

 

Motivindikatorer: Geopolitik, ekonomi, fred och stabilitet 

Anf. 110 MIKAEL OSCARSSON (KD): 

 

Geopolitik1 

Vi befinner oss i ett allt tuffare säkerhetspolitiskt läge. Det har varit en utveckling under ett 

antal år. Medan vi talar har vi ett krig som pågår i östra Ukraina. Flera har också varit inne på 

och påmint om den olagliga annektering som Ryssland har gjort av Krim. 

 

Fred & stabilitet2 

I dag diskuterar vi det samarbete som är under utveckling för EU och ett ökat europeiskt 

samarbete på försvarsmaterielområdet. Det är någonting som Kristdemokraterna välkomnar. 

Sverige bör vara drivande i att utveckla samarbetet där man ser att det finns bra möjligheter 

för samarbete och effektivitetsvinster för att höja såväl enskilda försvarsförmågor som 

gemensamma försvarsförmågor. 

 

Ekonomi3 

När det gäller frågan om europeiska försvarsfonden anser vi i likhet med majoriteten i 

utskottet att EU:s medel ska ge likvärdiga möjligheter till industrin i alla europeiska länder. 

Det är också viktigt, som vi påpekar, att det inte på något sätt ska dubblera sådant som Nato 

redan gör. 

 

Motivindikatorer: Geopolitik, Fred & konflikt, ekonomi 
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Sammanfattning 
 

I en sammanställning och listning av motivindiktatorerna används en metodologi som kan 

påminna om en kvantitativ innehållsanalys. Enligt modelleringen som framgått i 

metodavsnittet och de redovisade prövningsreglerna i inledningen till det empiriska avsnittet, 

presenteras en sammanställning nedan.76 Resultatet presenteras i avsnitt 5.  

 

4.2 Gradering av motivindikatorer 

 

Regel 1 – Bokstavligt uttryckta prioriteringar i text 

 

S: Geopolitik, Fred & stabilitet, Ekonomi 

M: Fred & stabilitet, geopolitik, ekonomi 

KD: Geopolitik, Fred & stabilitet, ekonomi 

C: Geopolitik, Ekonomi 

MP: Ekonomi 

L: Ekonomi 

 

SD: Reservation 

V: Reservation  

 

Regel 3: - Kvantitativa kriterier – hur ofta förekommer indikatorerna 

 

Geopolitik: 4  

Fred & stabilitet: 3  

Ekonomi: 6 

 

Regel 4: Uttrycksformen – Andel av text som uppfattas som mer väsentligt  

 

1. Geopolitik (S, KD, C) 

2. Ekonomi (MP, L) 

3. Fred & stabilitet (M)77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76Hadenius 1984, s. 168–169. 
77Hadenius 1984, s. 176–177. 
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4.3 Försvarsutskottets ställningstagande; 2017/18FöU10 
 

Utskottet välkomnar den framtidsdiskussion som kommissionen för om EU:s gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitik inklusive ett ökat europeiskt samarbete på 

försvarsmaterielområdet. Utifrån det försämrade säkerhetsläget är frågan om det europeiska 

försvarets framtid alltmer viktig. Europas säkerhet påverkas inte bara av den ryska 

aggressionen mot Ukraina och annekteringen av Krim. Det handlar också om framtiden för 

den transatlantiska länken mellan Europa och USA och om sönderfallet i Europas södra 

grannskap. Även utvecklingen i mer avlägsna delar av världen kommer i förlängningen att 

påverka Europas säkerhet. Brittisk delaktighet i europeisk säkerhet är viktig även i framtiden, 

inte minst för den transatlantiska länken. Vad EU kan göra för att stärka säkerheten genom ett 

fördjupat och utökat samarbete är därför av största vikt, anser utskottet. EU ska ta sig an de 

stora gränsöverskridande utmaningarna och kunna hantera många olika hot och risker. 

Sverige bör vara drivande i att utveckla samarbetet på de områden där det finns samarbets- 

och effektiviseringsvinster att göra och där man genom samarbete kan höja såväl enskilda 

försvarsförmågor som den EU-gemensamma försvarsförmågan.  

 

Utskottet är alltså positivt till att EU utvecklas inom försvars- och säkerhetsområdet men håller 

med regeringen om att medlemsstaternas kompetens på området bör värnas och att det bör 

finnas handlingsfrihet för dem att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att främja det 

nationella försvaret. Utskottet vill till exempel inte se en gemensam EU-armé. Samarbetet bör 

i stället, utöver vad som generellt gäller för gemensam förmågeutveckling och forskning, 

fördjupas på områden som till exempel underrättelsearbete, cybersäkerhet, bättre 

insatsförmåga, lägesbilder och transportkapacitet, dvs. områden som är realistiska och fyller 

samarbetet med ett verkligt innehåll.  

 

Såväl samarbetet inom det permanent strukturerade samarbetet (Pesco) som samarbetet när det 

gäller forskning och förmågor har det senaste året tagit allt fastare form, och Sverige bör här 

spela en aktiv roll. Det är viktigt att Sveriges intressen kan tillvaratas i det allt tätare samarbetet. 

Sverige bör fortsätta att peka ut relevanta prioriteringar för att kunna vara med och påverka, 

anser utskottet. I fråga om europeiska försvarsfonden håller utskottet med regeringen om att 

tilldelning av EU:s medel ska ge likvärdiga möjligheter till industrin i alla europeiska länder, 

oavsett om medlemsstaterna deltar i europeiska materielutvecklingsprojekt eller ej.  
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Utskottet vill samtidigt påpeka att ett europeiskt försvarssamarbete inte är ett självändamål. 

Till exempel ska det inte dubblera sådant som Nato redan gör. Sedan Natotoppmötet i 

Warszawa 2016 finns det dock en gemensam deklaration från Nato och EU om hur de två 

organisationerna ömsesidigt ska stärka sitt strategiska partnerskap, en inriktning som 

utskottet stöder. Utskottet håller avslutningsvis med regeringen om att Sverige bör fortsätta 

att verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU. Det aktuella förslagets 

effekter på EU-budgeten och statens budget beror på den slutliga utformningen. Regeringens 

linje att nya utgifter med anledning av det aktuella meddelandet kommer att behöva 

finansieras genom omprioriteringar inom en minskad EU-budgetram, bland annat på grund av 

Storbritanniens utträde ur EU, får stöd av utskottet.  

Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.78 

 

4.4 Gradering av motivindikatorer – Försvarsutskottets ställningstagande 
 

 

Geopolitisk utgångspunkt1 

Utifrån det försämrade säkerhetsläget är frågan om det europeiska försvarets framtid alltmer 

viktig. Europas säkerhet påverkas inte bara av den ryska aggressionen mot Ukraina och 

annekteringen av Krim. 

 

Fred & stabilitet2 

Det handlar också om framtiden för den transatlantiska länken mellan Europa och USA och 

om sönderfallet i Europas södra grannskap. Även utvecklingen i mer avlägsna delar av världen 

kommer i förlängningen att påverka Europas säkerhet. 

 

Ekonomi3 

Sverige bör vara drivande i att utveckla samarbetet på de områden där det finns samarbets- och 

effektiviseringsvinster att göra och där man genom sam-arbete kan höja såväl enskilda 

försvarsförmågor som den EU-gemensamma försvarsförmågan. 

 

                                                           
78Försvarsutskottet, Försvarsutskottets utlåtande 2017/18: FöU10, Start för europeiska försvarsfonden (Stockholm: Sveriges riksdag, 2017), 

s. 9–10. 
https://data.riksdagen.se/fil/5F274AF7-E804-4BA6-8DEC-E63BA83678F0 

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://data.riksdagen.se/fil/5F274AF7-E804-4BA6-8DEC-E63BA83678F0
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Utskottet håller avslutningsvis med regeringen om att Sverige bör fortsätta att verka för en 

effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU. Det aktuella förslagets effekter på EU-

budgeten och statens budget beror på den slutliga utformningen. Regeringens linje att nya 

utgifter med anledning av det aktuella meddelandet kommer att behöva finansieras genom 

omprioriteringar inom en minskad EU-budgetram, bland annat på grund av Storbritanniens 

utträde ur EU, får stöd av utskottet. 

 

 

Sammanfattning empirisk del 

Den sammanfattande graderingen visar likt de enskilda interpellationerna att det även i 

Försvarsutskottets yttrande finns en tydlig prioritering kring geopolitik, stabilitet & fred samt 

ekonomi. Yttrandet följer även samma mönster som presenterades i resultatet av 

interpellationen där, de geopolitiska referenserna är återkommande. Men att de ekonomiska 

incitamenten är kvantitativt övervägande, fred & stabilitet är en viktig delkomponent men 

används inte som någon tyngdpunkt. I nästa avsnitt presenteras ett sammansatt resultat och 

analys för detta avsnitt. Här föreligger en osäkerhetsfaktor till följd av att antingen välja regel 

3 med en kvantifiering som viktigast, eller regel 1 som utgår ifrån att aktören påvisar vad som 

är viktigast i beslutskalkylen.  
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5. Resultat och Analys 
 

5.1 Europeiska försvarsfonden (H1) 

 

Vid en sammanställning av de enskilda aktörernas ställningstagande och försvarsutskottets 

samlade yttrande som en kollektiv aktör framkommer en tudelad bild. Hadenius menar att 

motivanalytikern ibland kan behöva montera isär delkomponenterna och jämföra dessa med 

handlingen, vilket i detta fall är försvarsutskottets slutgiltiga yttrande.  

 

Enskilda aktörers motivindikatorer - Interpellation 

Regel 1 - Bokstavligt uttryckta prioriteringar i text 

 S M KD C MP L 

Geopolitik X1 X2 X1 X1   

Fred & 

stabilitet 

X2 X1 X2    

Ekonomi X3 X3 X3 X2 X1 X1 

 

 

Regel 3 - Kvantitativa kriterier – hur ofta förekommer indikatorerna 

Geopolitik: 4  

Fred & stabilitet: 3  

Ekonomi: 6 

 

Geopolitik Fred & stabilitet Ekonomi 

4 3 6 

 

Regel 4 - Uttrycksformen – Andel av text som uppfattas som mer väsentligt 

1. Geopolitik (S, KD, C) 

2. Ekonomi (MP, L) 

3. Fred & Stabilitet (M) 

 

Geopolitik Fred & Stabilitet Ekonomi 

S, KD, C M MP, L 
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5.2 Försvarsutskottets motivindikatorer – Interpellation 

 

Huvudaktören i arbetet är försvarsutskottet som kollektiv aktör, varvid huvudfokus på det 

samlade yttrandet bör ges. I nedan sammanfattning av försvarsutskottet gemensamma yttrande 

på ärendet.  

 

Gradering av motiv 
 

Geopolitisk utgångspunkt1 

Utifrån det försämrade säkerhetsläget är frågan om det europeiska försvarets framtid alltmer 

viktig. Europas säkerhet påverkas inte bara av den ryska aggressionen mot Ukraina och 

annekteringen av Krim. 

 

Fred & stabilitet2 

Det handlar också om framtiden för den transatlantiska länken mellan Europa och USA och 

om sönderfallet i Europas södra grannskap. Även utvecklingen i mer avlägsna delar av världen 

kommer i förlängningen att påverka Europas säkerhet. 

Ekonomi3 

Sverige bör vara drivande i att utveckla samarbetet på de områden där det finns samarbets- och 

effektiviseringsvinster att göra och där man genom sam-arbete kan höja såväl enskilda 

försvarsförmågor som den EU-gemensamma försvarsförmågan.  

Utskottet håller avslutningsvis med regeringen om att Sverige bör fortsätta att verka för en 

effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU. Det aktuella förslagets effekter på EU-

budgeten och statens budget beror på den slutliga utformningen. Regeringens linje att nya 

utgifter med anledning av det aktuella meddelandet kommer att behöva finansieras genom 

omprioriteringar inom en minskad EU-budgetram, bland annat på grund av Storbritanniens 

utträde ur EU, får stöd av utskottet. 
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Motiv enligt regel 1 - Bokstavligt uttryckta prioriteringar i text 

 Försvarsutskottet 

Geopolitik 1 

Fred & Stabilitet 2 

Ekonomi 3 

 

För tolkning av motiven används Hadenius första och tredje regel, vilka utgår från uttryckta 

prioriteringar i texten och fokusområde.79 Enligt den första regeln skall motivanalytikern 

fokusera på aktörens egen prioritering. Som tabellen ovan visar inleds försvarsutskottets 

yttrande med ett geopolitiskt ställningstagande kring Europas säkerhet kopplat till Rysslands 

oberäkneliga agerande på Krim och i Östra Ukraina. Följt av detta poängterar utskottet att; 

 

”Vad EU kan göra för att stärka säkerheten genom ett fördjupat och utökat samarbete är 

därför av största vikt anser utskottet”80 

 

I efterföljande stycke menar utskottet att Sverige bör vara ledande i arbetet kring samarbete 

och effektivisering, där fokus är en förhöjning av medlemsländernas försvarsförmåga och 

resursanvändning. Samtidigt menar försvarsutskottet att försvarssamarbetet inte skall resultera 

i en europeisk armé och att den fortsatt skall sträva efter en samarbetsstruktur inom olika 

utvalda områden. I det avslutande stycket följer utskottet regeringens hållning i frågan, där 

resonemanget enkom handlar om en effektivisering och finansiell återhållsamhet. Dels på 

grund av Storbritanniens stundande utträde och de ekonomiska följderna därtill, dels på grund 

av Sveriges restriktiva hållning till en begränsad EU-budget.  

 

Sammanfattning 5.2 

Vid användandet av Hadenius första regel för tolkning av motiv lutar svaret åt en primärt 

geopolitisk förklaring, följt av ekonomi och sedan fred & stabilitet. För att undvika ett 

cirkelresonemang skall vi enligt Hadenius metodologi ta hjälp av ytterligare en handling för att 

pröva vår teori kring geopolitiska motiv. Vad Hadenius menar är att handlingen H1 bör sättas i 

relation till en vidare kontext, detta för att säkerställa att den beroende och oberoende variabeln 

inte kommer ur samma handling.81 

                                                           
79Hadenius 1984, s. 176. 
80Försvarsutskottet 2017, s. 10. 
81Hadenius 1984, s. 154. 

https://data.riksdagen.se/fil/5F274AF7-E804-4BA6-8DEC-E63BA83678F0
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5.3 PESCO – Interpellation H2 

 

Inferens avser att härledas ur en extern handling av samma aktör i ett liknande fall, i detta fall 

använder vi H2 där vi kommer använda oss av följande resonemang. Om Mx går att påvisa i H2 

kan slutsatsen dras att Mx även bör gälla för H1.
82Återgå till Modell 1.3 (s19) för en helhetsbild 

av kommande avsnitt. Meningen med detta avsnitt är att föra in en ytterligare handling för att 

stärka den nuvarande teorin om att de geopolitiska motiven kan väga tyngst i beslutskalkylen 

för H1. 

 

Beslutet för det svenska medlemskapet i PESCO uppfyller kriterierna för inferens dragningen 

mellan de båda handlingarna. Beslutet ligger nära i tid och är taget av samma aktör, och är en 

försvars- och säkerhetspolitisk fråga. Den enda skillnaden är att det slutgiltiga yttrandet är en 

sammanslagning mellan utrikes- och försvarsutskottet, varvid övervägandena skiljer sig lite. 

Vid rangordningen av motiv används interpellationsdebatten i försvarsutskottet, samt delar av 

yttrandet. 

 

En sammanställning av motiven från interpellationsdebatten presenteras enligt samma modell 

som användes i 5.1.  

 

Enskilda aktörer PESCO (H2) 

Regel 1-Bokstavligt uttryckta prioriteringar i text 

 S M KD C MP L 

Geopolitik X1 X2 X2 X1  X2 

Fred & 

stabilitet 

X2 X1 X1 X2 X1 X1 

Ekonomi X3    X2 X3 

 

Regel 3 - Kvantitativa kriterier – hur ofta förekommer indikatorerna 

Geopolitik: 3  

Fred & stabilitet: 3  

Ekonomi: 0 

 

Geopolitik Fred & stabilitet Ekonomi 

3 3 0 

                                                           
82Hadenius 1984, s. 155.  



48 
 

 

Regel 4 - Uttrycksformen – Andel av text som uppfattas som mer väsentligt 

1. Geopolitik (S, M, C) 

2. Fred & Stabilitet (KD) 

3. L, MP 

 

Geopolitik Fred & Stabilitet Ekonomi 

S, KD, C M MP, L 

 

Kommentar: SD och V reserverade sig även i detta beslut.  

 

Resultat Enskilda aktörer (delkomponent) H2 – PESCO  

Vid en genomgång av de uttalande motiven finner vi att det även i övervägandet av 

medlemskapet i PESCO finns ett fokus på den geopolitiska situationen, samt ett liknande fokus 

på fred och stabilitet. Ekonomiska motivindikatorer utgår i princip helt utöver L och MP:s 

kommentarer av effektivisering och samverkan, kring försvarsindustriella utgifter och 

satsningar, där en del av PESCO:s finansiering kan komma från europeiska försvarsfonden.  

 

Resultat yttrande H2 – PESCO 

I stora drag presenterar det sammanslagna betänkandet hur Sveriges lagstiftning harmoniserar 

till propositionen, vilket till stor del handlar om lagtext. Däremot vidgår utskottet med 

hänvisning till Prop 2014/15:109 inriktningen för svensk försvarspolitik, att Sverige skall vara 

en säkerhetspolitisk aktör i EU. Samt att Sverige aktivt skall bidra till att EU:s prioriterade 

fokusområden är kris och konflikthantering, civila och militära krishanteringsinsatser.83 Det 

framgår också att Sverige fortsatt skall förhålla sig till ett restriktivt förhållningssätt gällande 

EU:s budget och att EU:s medlen används i effektivt.84Utöver det korta fokuset på säkerhet och 

stabilitet samt återhållsam ekonomisk ram, uteblir den geopolitiska aspekten i betänkandet. 

Däremot ligger det ett större fokus i ursprungstexten på EEAS:S hemsida, som menar på att 

den förändrade säkerhetsbilden ligger till grund för samarbetet.85I EUGS framgår det tydligt 

                                                           
83Sveriges riksdag, Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2018/18: UFöU3 (Stockholm: Sveriges riksdag, 2017), s. 9.  

https://data.riksdagen.se/fil/33788AC5-EACC-4126-98D3-DFDDF5FF74C9 
[Hämtad: 2019-05-29] 
84Sveriges riksdag 2017, s. 10. 
85European External Action Service, Permanent Structured Cooperation (PESCO) Factsheet,    
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en#_ftn1  

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://data.riksdagen.se/fil/33788AC5-EACC-4126-98D3-DFDDF5FF74C9
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en#_ftn1
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att den geopolitiska förändringen både globalt och i vårt närområde förändrats och att Europa 

behöver stärkas, dels för att skydda sin befolkning dels för att medverka till fred & stabilitet.86 

 

5.4 Resultat motivanalys - Förklaringsmodell   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en sammanslagning av resultaten kan vi dra en inferens att det primära motivet till att 

Sverige gick med i europeiska försvarsfonden är den geopolitiska utvecklingen i vårt 

närområde och globalt. De sekundära motiven ter sig vara dels EU:s arbete mot fred & stabilitet 

och slutligen de ekonomiska incitamenten. Till stöd för denna slutsats hittar vi H2 vilket avser 

Sveriges medlemskap i PESCO som röstades igenom på närliggande premisser, och även 

regeringens yttrande i frågan om europeiska försvarsfonden är identisk med försvarsutskottets 

                                                           
86European External Action Service, Shared Vision, Common Action: A stronger Europé (Bryssel: European Extern Action Service 2016), 

s. 7–8. 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf 

[Hämtad: 2019-05-29] 

MOTIV 
 

Geopolitik (M1) 

Fred & stabilitet (M2) 

Ekonomi (M3) 

(Motiveringar) 
 

EUGS 

Sveriges 

utrikesdeklaration  

(Allmänna motivutsagor) 
 

PESCO 

H2 

Europeiska 

försvarsfonden 

(H1) 

Regeringens yttrande 

(H3) 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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yttrande.87 Enligt Hadenius modell har vi prövat H1 stegvis och även stärkt argumenteringen 

med hjälp av H2 och sen av en extern aktör vilket är H3. Regeringens preliminära ståndpunkt 

ligger med som bilaga i slutet.  

 

6. Diskussion 

6.1 Konsekvenser och implikationer 
 

I kommande avsnitt avser jag sammanföra det teoretiska ramverket, den empiriska delen, 

frågeställningen och frågor för framtiden.  

 

Den övergripande frågan för arbetet var att utreda det huvudsakliga motivet för Sveriges 

medlemskap i europeiska försvarsfonden. Med hjälp av Hadenius motivanalytiska metod och 

hjälp från det teoretiska ramverket har jag kunnat dra slutsatsen att det huvudsakliga motivet 

är den geopolitiska situationen. En europeisk utveckling inom försvarsområdet är inget nytt 

och artiklarna som legat till grund till dels PESCO, den europeiska försvarsbyrån och den 

europeiska försvarsfonden har funnits sedan Lissabonfördraget. Den snabba negativa 

utvecklingen har visat på ett ökat behov av europeiskt samarbete och samförstånd i 

försvarsfrågan, dels med hänvisning till att ett enat Europa är starkare än ett delat men även 

kring den ekonomiska aspekten där de enskilda medlemsstaterna inte har de finansiella 

medlen som krävs för att snabbt kunna upprusta.  

 

6.2 Europeiska försvarsfonden och svensk säkerhetspolitisk identitet  
 

Mellan den svenska försvarsförmågan och den utrikes- och säkerhetspolitiska linjen 

föreligger uppenbara konfliktlinjer som kommer att behöva lösas, detta med hänvisning till 

Nils Andréns avsnitt om en nordisk avspänningspolitik och historia kring neutralitet och 

alliansfrihet. Enligt Andrén måste en utrikes- och säkerhetspolitisk aktör inge förtroende och 

ha ett trovärdigt uppförande. Andrén tycks därför mena att en stark utrikes- och 

säkerhetspolitisk aktör saknar trovärdighet om denne inte kan backa upp sin retorik med 

konkreta militära medel. I Försvarsmaktens årsredovisning 2018 återkommer ordet 

begränsningar på fler än tio ställen i anslutning till övningsverksamhet, eller annars relevant 

                                                           
87Försvarsutskottet, Försvarsutskottets utlåtande 2017/18: FöU10, Start för europeiska försvarsfonden (Stockholm: Sveriges riksdag, 2017), 

s. 8. 
https://data.riksdagen.se/fil/5F274AF7-E804-4BA6-8DEC-E63BA83678F0 

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://data.riksdagen.se/fil/5F274AF7-E804-4BA6-8DEC-E63BA83678F0
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verksamhet för myndighetens uppdrag.88 Detta tyder på att Sverige befinner sig i ett liknande 

utgångsläge som övriga medlemsländer i Europa, med den enda skillnaden att Sverige är 

alliansfritt. Mikael Oscarsson (KD) hänvisar i interpellationen till PESCO att Sverige av 

omvärlden uppfattas som medlem i NATO, detta till följd av vårt nära samarbete och 

samövningar med just NATO, något som tyder på att Sveriges egen uppfattning om sin roll i 

världen inte överensstämmer med omvärldens bild av det neutrala och alliansfria landet. I 

rapporten Säkerhet i vår tid framgår det i författarens slutord att Sverige otvivelaktigt står 

inför en komplex framtid som påminner om kalla kriget och att Sverige bör eftersträva att 

göra sitt yttersta för att undvika en konflikt i närområdet.89 Samtidigt fortsätter Ryssland att 

testa gränserna och därefter avvakta omvärldens respons, för att sedan ta ett steg till framåt.90  

 

6.3 Delmotiven – Fred, stabilitet och ekonomi 
 

Vid sidan av det geopolitiska motivet framgick även fred, stabilitet och ekonomi som motiv. 

Även dessa är en del av den konfliktlinje jag nämnde i inledningen. Försvarsutskottet har här 

å ena sidan menat på att ett stärkt EU samarbete är viktigt för stabiliteten i närområdet, men å 

andra sidan samtidigt sagt att samarbetet inte bör resultera i någon EU-armé. I den avslutande 

delen påpekar utskottet samtidigt att det är av stor vikt att EU rör sig med en återhållsam 

budget och att Sverige fortsätter vara drivande i frågan. Sammantaget är ambitionen att 

Sverige och EU skall vara en drivande och trovärdig säkerhetspolitisk aktör genom att arbeta 

för fred och stabilitet men också samtidigt vara beredda att möta de geopolitiska utmaningar 

som aktualiserats i närområdet genom ökad försvarsförmåga.  

 

6.4 2019 – framtiden 
 

Axel Hadenius avslutar sitt kapitel i Tre studier i politiskt beslutsfattande med det gamla 

citatet att en handling säger mer än tusen ord. Citatet är kopplat till ett enkelt exempel om en 

beslutande församling som planerar en utplacering av en kärnreaktor. I beslutsunderlaget 

framgår det att det är ekonomiskt fördelaktigt att lägga den i anslutning till ett tätbebyggt 

                                                           
88Försvarsdepartementet, Försvarsmaktens årsredovisning 2018 (Stockholm: Försvarsdepartementet, 2019) 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2018/hkv-2019-02-21-fm2018-

10243.7-huvuddokument-fm-ar-2018.pdf 
[Hämtad: 2019-05-29] 
89Krister Bringéus, Säkerhet i ny tid SOU 2016:57 (Stockholm: Statens offentliga utredningar, 2016), s. 161. 

https://www.regeringen.se/contentassets/dc054ef38cde47dabf5aadf63dcab469/sou-2016_57.pdf, 
[Hämtad: 2019-05-29] 
90Bringéus 2016, s. 41. 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2018/hkv-2019-02-21-fm2018-10243.7-huvuddokument-fm-ar-2018.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2018/hkv-2019-02-21-fm2018-10243.7-huvuddokument-fm-ar-2018.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/dc054ef38cde47dabf5aadf63dcab469/sou-2016_57.pdf
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område men samtidigt framgår att detta ur en säkerhetssynpunkt inte är en fördelaktig 

placering givet konsekvenserna av en olycka. Politikerna låter meddela att säkerhetsaspekten 

är det motiv som kommer väga tyngst i beslutskalkylen, ändå placeras kärnreaktorn intill ett 

tätbebyggt område. Hadenius menar att när motiven och beslutskalkylen är uppenbar bör vi 

rimligtvis kunna anta att aktören handlat rationellt och utgått från det utpekade motivet. Detta 

kan dock omöjligen vara fallet då beslutsfattarna uppenbart utgick från de ekonomiska 

incitamenten.91 

 

Den 14 maj 2019 presenterade försvarsberedningen sin rapport ”Värnkraft” som är en 

utredning av försvarsmaktens och Sveriges framtida riktning inom säkerhetspolitik och 

försvar. Några viktiga beröringspunkter i rapporten avser bland annat viktiga 

framgångsfaktorer för svenskt samarbete och utveckling inom utrikes- och säkerhetspolitiken, 

vilket bland annat innebär att Sverige skall uppfattas som en trovärdig och pålitlig 

samarbetspartner. EU-plattformen har här presenteras som det viktigaste verktyget för att 

uppnå ett gott samarbete med andra länder för att stärka stabiliteten i vårt närområde. 

Rapporten vidgår även att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att vårt 

försvar skall rustas för att möta en eventuell fiende på vårt territorium. För att uppfylla detta 

mål måste totalförsvaret vara trovärdigt och ha en motkraft och en värnkraft som skall agera 

krigsavhållande och ha en fredsförebyggande funktion.92 I avsnittet 3.3 påpekar utredningen 

geopolitikens återkomst, där stater konkurrerar om resurser, inflytande och makt på den 

internationella arenan. De stora aktörerna är Kina, Ryssland och USA, där den senare enligt 

utredningen har tappat makt inom vissa områden, något som kan vara en bidragande orsak till 

maktspelet.93 I stycket efter presenteras en kort sammanfattning av förändringen gällande 

försvarsutgifter där bland annat Ryssland, trots ekonomiska sanktioner och svag ekonomisk 

tillväxt fortsätter att satsa på militär upprustning. För att kunna möta detta och övriga 

framtida militära utmaningar bör västmakterna därför genomföra större satsningar på 

försvarsområdet.94 

 

I en bilaga till utredningen tillägger Socialdemokraterna att de inte är beredda att komma till 

en politisk överenskommelse kring den budgetära delen i utredningen. Uttalandet menar på 

                                                           
91Hadenius 1984, s. 179. 
92Försvarsberedningen, Värnkraft Ds 2019: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025 

(Stockholm: Försvarsdepartementet, 2019), s. 105. 
93Försvarsberedningen 2019, s. 31. 
94Försvarsberedningen 2019, s. 33. 
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att det först krävs en fördjupad ekonomisk konsekvensanalys där Försvarsmaktens 

ekonomiska yttrande först måste revideras, detta med hänsyn till att civilförsvaret, som i och 

med försvarsmaktens nya inriktning, även omfattas av en genomgående upprustning. 

Förutom detta behövs en tydlig prioriteringslista för de materiella investeringarna.95 

Avsaknaden av detta samt den nödvändiga revideringen resulterade i att Allianspartierna 

avstod från att underteckna utredningen och en politisk överenskommelse uteblev.96  

 

När Sverige gick med i den europeiska försvarsfonden förband man sig till en uppskattad 

kostnad på ca 400–700 miljoner kronor per år under åren 2021–2027. Denna kostnad skall 

enligt beslutet tas ur UO:6 Försvarsbudgeten.97 Förutom denna kostnad kvarstår även 

strukturella hinder för svensk försvarsindustri som till stor del är utlandsägd. Detta sedan 

fonden har regler som försvårar deltagande i försvarssamarbete för företag med 50 procents 

andel utländskt ägande.98 Den slutgiltiga uppgörelsen kring finansieringen och europeiska 

försvarsbyråns slutgiltiga struktur fortlöper och enligt försvarsdepartementet kan detta tänkas 

vara klart tidigast 2020 i och med förhandlingarna om EU:s sjuåriga budget (Multiannual 

Financial Framework).99  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
95Försvarsberedningen 2019, s.344. 
96Borgerliga lämnar försvarsberedningen, Sveriges Television (Svt nyheter) 10/5 2019 

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/svt-kallor-forsvarsberedningen-spricker 
[Hämtad: 2019-05-29] 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsberedningen-spricker-borgerliga-partierna-lamnar/ 
97Försvarsdepartementet, Europeiska handlingsplanen för försvarsfonden och försvarsindustriprogrammet 2016/17: FPM113 (Stockholm: 
Regeringskansliet, 2017), s.10. 

https://data.riksdagen.se/fil/DEA1EA8C-6C74-4E50-A1CA-3E3DED8E42A5 

[Hämtad: 2019-05-29] 
98Försvarsdepartementet 2017, s. 8. 
99Försvarsdepartementet, Faktapromemoria 2017/18: FPM153, Förordning om Europeiska försvarsfonden (Stockholm: Regeringskansliet, 

2017), s.10. 
https://data.riksdagen.se/fil/366DB9D8-AD95-4D35-A39F-FD16234AA061 

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/svt-kallor-forsvarsberedningen-spricker
https://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvarsberedningen-spricker-borgerliga-partierna-lamnar/
https://data.riksdagen.se/fil/DEA1EA8C-6C74-4E50-A1CA-3E3DED8E42A5
https://data.riksdagen.se/fil/366DB9D8-AD95-4D35-A39F-FD16234AA061
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6.5 Avslutning 
 

Analysen och diskussionen stannar således vid slutsatsen att motiven till att gå med i 

europeiska försvarsfonden till huvuddelen var en geopolitisk reaktion på omvärldsläget, detta 

följt av ett fokus på utökat samarbete inom fred och stabilitet samt ekonomiska incitament för 

att dela på den ekonomiska kostnaden för upprustning av Europas försvarsmakter genom 

satsningar på försvarsindustrierna och FoU. Men som den sammantagna framtidsanalysen visar 

ser en uppgörelse för Sveriges del ut att vara några år borta och medlemskapet i europeiska 

försvarsfonden riskerar istället att bli en belastning för svensk försvarsförmåga istället för en 

höjning.  

 

Som verkligheten ser ut, där det finns en rollkonflikt mellan den svenska självbilden av en 

fredsfrämjande aktör och en geopolitisk verklighet som spelar efter andra regler är det precis 

som Hadenius säger – en handling säger mer än tusen ord. Sverige kommer inom de närmsta 

åren behöva välja att antingen helhjärtat satsa på ett trovärdigt krigsavhållande försvar eller 

fortsätta med en freds- och stabiliseringspolitik med risken att inte kunna hjälpa grannländerna 

vid en konflikt i närområdet.  
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7. Frågor för vidare forskning 
 

Den inledande tanken med examensarbetet var att ta vid dels i äldre forskning kring 

utvecklingen av Sveriges säkerhetspolitiska roll och identitet, dels i den nuvarande 

diskussionen om EU:s militära utveckling. Medlemskapet i PESCO men framförallt europeiska 

försvarsfonden är ett stort steg för ett land som Sverige som haft som initial utgångspunkt, att 

inte medverka i ett militariserat EU. Enligt FOI:s rapport "The Development of the European 

Security and Defence Policy - An Assesment of preferences, bargains and outcomes" framgår 

det att Sverige vid diskussionerna om EU-medlemskap blev tvingade att skriva under att inte 

motverka en utveckling av europeisk försvarsidentitet.100 Tanken med användandet av 

motivanalysen var att utreda hur denna rollkonflikt aktualiserar sig i beslutsfattandet i 

komplicerade frågor. I detta ärende skulle det vara rekommenderat att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie på utrikesdepartementet, för att se vilken självbild som existerar.  

Examensarbetet lämnar även frågan för den framtida utredningen kring Värnkrafts reviderade 

budget, vad motiven till att inte genomföra den efterfrågade budgeten på 84 miljarder kan 

tänkas vara. Utredningarna Värnkraft och Säkerhet i en ny tid har fastställt att det idag är ställt 

utom rimligt tvivel att det föreligger en negativ geopolitisk utveckling, som kräver ett resolut 

handlande och upprustning av försvaret. Givet Statskontorets och Ekonomistyrningsverkets 

assistans till Försvarsmaktens ekonomiska processhantering, föreligger det fortfarande en 

osäkerhetsfaktor kring en politisk överenskommelse.101  

 

Enligt konjunkturinstitutet kommer Sverige med stor sannolikhet att hamna i en kommande 

lågkonjunktur de närmsta åren, med siffror som pekar på en svag tillväxt.102 Hur detta påverkar 

europeiska försvarsfonden och den industri som den är avsedd att stimulera bör rimligtvis 

utredas. Detta sammantaget med problematiken kring försvarsprisindex, som årligen 

konsumerar stora delar av försvarsbudgeten enligt en rapport från FOI 2018.103 

 

                                                           
100Jonsson 2006, s. 202. 
101Försvarsdepartementet, Kompletterande anvisningar för Försvarsberedningens (Fö 1992:B) fortsatta arbete (Stockholm: 

Regeringskansliet, 2019),  

https://www.regeringen.se/49444d/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/kompletterande-
anvisningar-till-forsvarsberedningen-20190313.pdf 

[Hämtad: 2019-05-29] 
102Konjunkturinstitutet, Högkonjunkturen bromsar in, 2019-03-27 
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2019-03-27-hogkonjunkturen-bromsar-in.html 

[Hämtad: 2019-05-29] 
103Totalförsvarets forskningsinstitut, Indexomräkningen äter upp ökningar i försvarsanslagen, 2019-11-22  
https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2018-11-22-indexomrakningen-ater-upp-okningar-i-forsvarsanslagen.html 

[Hämtad: 2019-05-29] 

https://www.regeringen.se/49444d/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/kompletterande-anvisningar-till-forsvarsberedningen-20190313.pdf
https://www.regeringen.se/49444d/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/forsvarsberedningen/kompletterande-anvisningar-till-forsvarsberedningen-20190313.pdf
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2019-03-27-hogkonjunkturen-bromsar-in.html
https://www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2018-11-22-indexomrakningen-ater-upp-okningar-i-forsvarsanslagen.html
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Syftet med EU var bland annat att verka fredsfrämjande i Europa vilket dels överskuggas av 

EU:s snabba militarisering, men också av överstatlighet. Projekten och de finansiella medlen 

distribueras och godkänns i europeiska försvarsfonden av en EU Kommittee, vilken är 

överstatlig funktion.104 Ytterligare går det även att undersöka tolkningen och åsidosättandet 

av subsidiaritets och proportionalitetsprincipen vid införandet av europeiska 

försvarsfonden.105 Slutligen bör det också undersökas varför ett projekt av överstatlig och 

bindande karaktär inom EU, fått förhållandevis lite uppmärksamhet i medierna. 106 

 

Förhoppningen är att detta examensarbete bidragit med dels uppdaterade kunskaper inom det 

säkerhets- och försvarspolitiska området, dels bidragit med en påminnelse om den litteratur 

som finns tillgänglig på ämnet till beslutsfattare. Vidare är det författarens avsikt att bidra till 

beslutsfattande och vidare forskning med en genomtänkt frågeställning för framtida 

forskning. Bidraget avser också att belysa att motivanalysen är högst användbar inom studiet 

av politik och statsvetenskap, där det trots ihärdigt arbete och förståelse för metodiken kan 

leda till framgångar. Det är min uppfattning att jag lyckats besvara mina frågor även om jag 

under arbetets gång aktivt arbetat med att dels hålla mig till avgränsningarna, dels behålla ett 

metodologiskt fokus. 

Det säkerhets- och försvarspolitiska området är komplext och förhoppningen är att arbetet 

också skall tjäna som grund för den som vill göra ytterligare analyser kring de olika 

beröringspunkterna som kretsat runt själva beslutet. Inom ramen för traditionell 

statsvetenskap skiljer sig uppsatsen lite då den har ett konkret säkerhets- och försvarsfokus, 

men det är min uppfattning att uppsatsen bidrar till studiet av detta politikområde. Främst 

genom att använda kombinerad litteratur, förstahandsinformation och bygga en helhet av 

flera delkomponenter för att svara på en fråga.  

 

 

 

                                                           
104Europaparlamentet, on the proposal for a regulation of the European Parliment and the Council establishing the European Defence Fund 

(COM (2018)0476-C8-0268/2018-2018/0254(COD)) (Bryssel: Europaparlamentet, 2018) 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0412_EN.html 

Hämtad: 2019-05-29 
105Försvarsdepartementet, Faktapromemoria 2017/18: FPM153, Förordning om Europeiska försvarsfonden (Stockholm: Regeringskansliet, 
2017), s. 9. 

https://data.riksdagen.se/fil/366DB9D8-AD95-4D35-A39F-FD16234AA061 

[Hämtad: 2019-05-29] 
106Erika Bjerström, Förvånansvärt tyst om EU:s snabba militarisering, Sveriges Television (Svt nyheter) 13/5 2019 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-militariseras-i-allt-snabbare-takt-1 
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BILAGOR 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18: UFöU3 Sveriges 

deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen 

 

Utskottets ställningstagande Enligt 10 kap. 3 § regeringsformen krävs riksdagens 

godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, 

om överenskommelsen är av större vikt. Undantag kan dock göras om rikets intresse kräver 

det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen 

ingås. Utskottet delar regeringens uppfattning att deltagande i Pesco är av sådan vikt att 

riksdagens godkännande ska inhämtas. Utskottet konstaterar att den gemensamma säkerhets- 

och försvarspolitiken inom EU vilar på mellanstatlig grund. Deltagande i Pesco är frivilligt 

för medlemsstaterna och påverkar inte den nationella suveräniteten. Enligt utskottets 

uppfattning är det väsentligt att beslut om att delta i säkerhets- och försvarspolitiska 

samarbeten är parlamentariskt förankrade. Utskottet konstaterar att en bred majoritet i 

riksdagen står bakom beslutet att delta i Pesco, vilket är en förutsättning för ärendets korta 

motions- och beredningstid i riksdagen. Riksdagen beslutade våren 2015 om inriktningen för 

svensk försvarspolitik för perioden 2016–2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:UFöU5, bet. 

2014/15:FöU11). I beslutet underströk utskottet bl.a. att samarbetet i EU intar en särställning 

i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s förmåga att agera som en säkerhetspolitisk aktör 

är ett resultat av medlemsstaternas resurser, sammanhållning och politiska vilja. Utskottet 

uttalade därför att EU bör stärkas som säkerhetspolitisk aktör, bl.a. genom att utveckla 

unionens förmåga att planera och genomföra civila och militära krishanteringsinsatser och att 

Sverige aktivt bör bidra till utvecklingen av innehållet i den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken och fortsätta att bidra till EU:s civila och militära krishanteringsinsatser. 

Utskottet står fast vid detta ställningstagande och konstaterar att ett svenskt medlemskap i 

Pesco överensstämmer med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet. Utskottet övergår nu till 

att diskutera vissa frågor om innebörden av det mandat som riksdagen ger regeringen i och 

med ett godkännande att delta i Pesco. Av 15 kap. 16 § regeringsformen följer att riksdagens 

medgivande krävs för att en svensk väpnad styrka ska kunna sändas till ett annat land om inte 

ett medgivande till detta getts i lag eller det finns en skyldighet enligt en internationell 

överenskommelse som riksdagen godkänt. Mot bakgrund av de skrivningar som finns i 

underrättelsen om Pesco (bilaga II, punkt 12) om att sträva mot snabba beslutsvägar för 

politiska åtaganden på nationell nivå, vill utskottet tydliggöra att ett svenskt deltagande i 

Pesco inte innebär en sådan skyldighet enligt internationell överenskommelse som enligt 
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bestämmelsen i regeringsformen ger undantag från kravet på riksdagens medgivande. 

Utskottet vill också understryka att alla beslut om deltagande i projekt och aktiviteter inom 

ramen för Pesco ska överensstämma med de riktlinjer som ges i riksdagens inriktningsbeslut 

om den svenska försvarspolitiken. Detta gäller även den folkrättsliga grunden för svenskt 

deltagande i internationella insatser. Enligt inriktningsbeslutet är huvudlinjen att svenskt 

deltagande i fredsfrämjande insatser ska ske med ett mandat från säkerhetsrådet. Detta gäller i 

synnerhet för fredsframtvingande insatser i enlighet med FN-stadgans kapitel VII. I sådana 

fall ska säkerhetsrådets mandat alltid sökas. Också när det gäller fredsbevarande insatser i 

enlighet med FNstadgans kapitel VI eftersträvas ett tydligt stöd från säkerhetsrådet. Samtidigt 

medger folkrätten att sådana insatser görs enbart med den mottagande statens och övriga 

relevanta parters samtycke. Den stora utmaningen uppstår i de exceptionella lägen då 

säkerhetsrådet inte förmår att förhindra folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, 

etnisk rensning eller andra omfattande övergrepp, inklusive systematiska våldtäkter mot 

kvinnor och utnyttjande eller exploatering av barn i väpnade konflikter. FN-toppmötet i 

september 2005 slog fast att det internationella samfundet har ett gemensamt ansvar att 

förhindra grava övergrepp, folkmord och etnisk rensning. Sverige var en av de drivande 

krafterna bakom denna principöverenskommelse om skyldigheten att skydda (responsibility 

to protect, R2P). Den är ett viktigt steg i utvecklingen av det internationella normsystemet. I 

akuta situationer, då säkerhetsrådet inte axlar sitt ansvar, måste Sverige efter en noggrann 

bedömning överväga vad som ändå kan göras för att mildra mänskligt lidande. En sådan 

bedömning måste alltid göras med utgångspunkt i den enskilda, aktuella situationen och 

beakta folkrättsliga, politiska och humanitära aspekter. Utskottet vill också understryka att 

skydd av och respekt för folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna och den 

internationella humanitära rätten, är centralt. Detta bör genomsyra agerandet i alla faser av 

planeringen och genomförandet av en insats. Genomförandet av Pesco ska enligt 

propositionen säkerställas genom en översyn av nationella genomförandeplaner. De första 

nationella genomförandeplanerna ska färdigställas inför upprättandet av Pesco den 11 

december 2017.  

Enligt statssekreterare Salestrand bereds en svensk sådan för närvarande i Regeringskansliet. 

Utskottet avser att återkomma till denna fråga genom att kalla regeringen till överläggning 

om genomförandeplanen i särskild ordning i enlighet med riksdagsordningen (7 kap. 12 §). 

Det framgick av utrikesrådet Eneströms och statssekreterare Salestrands föredragning för 

utskottet den 23 november att projekten inom ramen för Pesco ska finansieras av de 

deltagande medlemsstaterna själva, på det sätt och enligt den kostnadsfördelning som man 
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har kommit överens om. Samtidigt framgår det av underrättelsen (bilaga II, punkt 3) att 

samarbetsprojekt, om lämpligt och nödvändigt, bör stödjas av den europeiska försvarsfonden 

European Defence Fund som kommissionen har föreslagit.  

Mot den bakgrunden vill utskottet erinra om den svenska restriktiva grundhållningen i EU-

budgetpolitiken som är fast förankrad i riksdagen. Sverige ska även i fortsättningen verka för 

en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU, vilket innebär en kostnadseffektiv 

användning av EU:s medel och en strikt budgetdisciplin. Enligt propositionen ska deltagande 

stater i Pesco, inom ramen för Europeiska försvarsbyrån, säkerställa att finansierade Pesco-

projekt syftar till att stärka den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft genom 

samarbete och genom att undvika onödiga överlappningar.  

Det framgick av statssekreterare Salestrands och utrikesrådet Eneströms föredragning att 

detta inte innebär ökade samarbetsambitioner på det försvarsindustriella området. Utskottet 

konstaterar i sammanhanget att försvarsmarknaden gynnas av goda allmänna förutsättningar 

som bygger på marknadsmässiga principer och en näringspolitik som utgår från företagens 

egna behov. Samtidigt vill utskottet poängtera nödvändigheten av att säkra de förmågor som 

riksdagen och regeringen pekat ut som väsentliga säkerhetsintressen för Sverige.  

Utskottet utgår från att regeringen agerar med den inriktning som anges i den 

försvarspolitiska inriktningspropositionen, vilken inkluderar möjligheterna att nyttja artikel 

346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget), och noterar att 

regeringen har gett Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att bibehålla och 

utveckla stridsflygs- och undervattensförmågan på ett sätt som är rationellt i förhållande till 

kraven på krigsduglighet och god hushållning med statens resurser. Det framgår av 

propositionen att den höga representanten, Europeiska utrikestjänsten (EEAS) och  

 

Europeiska försvarsbyrån (EDA) årligen kommer att utvärdera hur medlemsstaterna uppfyller 

sina åtaganden baserat på de nationella genomförandeplanerna. Denna utvärdering kommer i 

enlighet med artikel 46 i EU-fördraget att ligga till grund för rekommendationer och beslut 

som antas av rådet med enhällighet. Vid slutet av varje genomförandefas (2021 respektive 

2025) kommer en strategisk utvärdering att genomföras. Utskottet har vid ett flertal tillfällen 

understrukit vikten av att internationella samarbeten och insatser får nationella, 

uppföljningsbara mål och att måluppfyllelsen redovisas för riksdagen på lämpligt sätt. Detta 

gäller även för deltagandet i Pesco, och utskottet förutsätter att regeringen återkommer i 

denna fråga. Med beaktande av vad som här anförts föreslår utskottet att riksdagen godkänner 

att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen, Pesco. 
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Utskottet står även i övrigt bakom vad regeringen anfört i propositionen. Därmed avstyrks 

motionerna 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD) och 2017/18:3939 av Yasmine Posio 

Nilsson m.fl. (V). 

 

 

Försvarsutskottets utlåtande 2017/18:FöU10 Start för Europeiska försvarsfonden 

 

Regeringens preliminära ståndpunkt 

Regeringens preliminära ståndpunkt Regeringens ståndpunkt kommer till uttryck i 

faktapromemoria 2016/17:FPM113 där man välkomnar ett ökat europeiskt samarbete på 

försvarsmaterielområdet och de mellanstatliga principer som meddelandet ger uttryck för. 

Regeringen ser positivt på att främja försvarsforskningen på EUnivå. Sverige kommer i alla 

förhandlingar att verka för att medlemsstaternas kompetens på området värnas och att det 

finns handlingsfrihet för medlemsstaterna att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

främja det nationella försvaret.  

Regeringens generella position är att tilldelning av EU:s medel måste ge likvärdiga 

möjligheter för industrin i alla europeiska länder, oavsett om medlemsstaterna deltar i 

europeiska materielutvecklingsprojekt eller ej. Vidare framhåller regeringen att all industri i 

Europa ska ges likvärdiga möjligheter oavsett grad av europeiskt ägande. Om EU:s medel ska 

användas ska regelverk och budgetprocess respekteras, likaså formerna för hur medel 

fördelas. Regeringen betonar vikten av att alla industrier i Europa kan delta på lika villkor 

och att projekten inte enbart ska komma ur gemensamma europeiska förmågeprioriteringar 

utan även ska stödja regionala förmågeprioriteringar.  

Förslagets effekter på EU-budgeten och statens budget beror på den slutliga utformningen. 

Mot bakgrund av Sveriges budgetrestriktiva hållning avser regeringen att agera för att 

förslagets ekonomiska konsekvenser begränsas för både statens budget och EU-budgeten. 

När Storbritannien lämnar EU behöver EU-budgeten minska.  

Regeringen vill sätta ett utgiftstak för nästa fleråriga UTSKOTTETS GRANSKNING 9 

2017/18:FöU10 budgetram som inte överstiger 1 procent av EU:s BNI. Nya utgifter med 

anledning av detta meddelande kommer därför att behöva finansieras genom omprioriteringar 

inom en minskad budgetram. Faktapromemorian tar också upp att riksdagen vid Sveriges 

EU-inträde beslutade om principer om neutralitet för statens budget (prop. 1994/95:40, bet. 

1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67), vilket innebär att när ett beslut på EU-nivå föranleder en 
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ökning av den svenska EU-avgiften ska ökningen finansieras genom en utgiftsminskning på 

det utgiftsområde till vilket EU-åtgärden kan hänföras. En ökad svensk avgift skulle således 

påverka resurserna för försvar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 

och eventuellt andra berörda utgiftsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


