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Sammanfattning 

 

Hur uppfattas den svenska militära alliansfrihetens ställning i takt med utökade militära 

samarbeten? Sveriges ingående av PESCO (Permanent Structured Cooperation), ett försvars- 

och säkerhetspolitiskt samarbete inom EU, har presenterats som ett steg i mot ett militariserat 

EU. Syftet med den här uppsatsen har varit att redogöra för och förstå underliggande 

problemframställningar till Sveriges säkerhets- och försvarspolicy samt vilken innebörd 

svenska policyskapare anser att ökade samarbeten har för alliansfriheten. För att besvara syftet 

har regeringens utrikesdeklaration 2018, statens offentliga utredningar om säkerhetssamarbeten 

och propositionen om Sveriges ingående av PESCO analyserats med Carol Lee Bacchis kritiska 

policyanalys, What’s the problem represented to be?, och tolkats utifrån det teoretiska 

ramverket om nationell säkerhet och regionala säkerhetskomplex. Dominerande 

problemframställningar har presenterats utgöras av ryska aggressioner i östersjöområdet och 

Ukraina där både den svenska nationella säkerheten och EU:s regionala säkerhet upplevs hotad. 

Studiens slutsatser sammanfattas till att den nationella och regionala säkerheten upplevs 

förbättras med PESCO. Policyskapare anser även att alliansfriheten stärks och är beroende av 

ökade militära samarbeten, något som presenterats som ett nära steg till en allians, men studien 

kan inte avgöra hur alliansfriheten skulle påverkas av en direkt konflikt där en involverad stat 

undertecknat PESCO.  

  

 

Nyckelord: PESCO; EU; Militära samarbeten; militär alliansfrihet; svensk och europeisk 

säkerhets- och försvarspolitik; säkerhetshot; utrikespolitik.  

  



Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................... 1 

1.1 Problemformulering ....................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 4 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................ 4 

1.4 Disposition ....................................................................................................................... 4 

2. Det teoretiska ramverket ............................................................................... 5 

2.1 Tidigare forskning - Idéer, normer, identiteter och diskurs i utrikespolitiskt 

beslutsfattande ...................................................................................................................... 5 

2.2 Utrikespolitisk analys ..................................................................................................... 6 

2.2.1 Utrikespolitiskt beslutsfattande ................................................................................. 6 

2.3 Nationell säkerhet och Regional Security Complex Theory ....................................... 7 

2.3.1 Bakgrund ................................................................................................................... 7 

2.3.2 Regional Security Complex Theory ........................................................................... 9 

2.4 What’s the problem represented to be? ....................................................................... 9 

3. Metod ............................................................................................................. 11 

3.1 Presentation av vald metod ......................................................................................... 11 

3.2 Fallstudie ....................................................................................................................... 11 

3.3 Policyanalys och ”What’s the problem represented to be?” .................................... 12 

3.4 Operationalisering ........................................................................................................ 13 

3.5 Analys ur WPR ............................................................................................................. 14 

3.5.1 What’s the problem represented to be in a specific policy?.................................... 14 

3.5.2 What presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem?

 .......................................................................................................................................... 14 

3.5.3 How has this representation of the problem come about? ...................................... 16 

3.5.4 What is left unproblematic in the problem representation? Where are the silences? 

Can the problem be thought about differently?................................................................ 16 

3.5.5 What effects are produced by this representation of the problem? ......................... 16 



3.5.6 How/where is this representation of the problem produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted and replaced? .................................... 18 

3.6 Reflexivitet .................................................................................................................... 18 

3.7 Material och källkritik ................................................................................................. 19 

4. Empiri ............................................................................................................ 20 

4.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 20 

4.2 Betänkande om SOU 2016:57 ...................................................................................... 20 

4.3 Proposition 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade 

samarbetet inom Europeiska unionen .............................................................................. 21 

4.4 Regeringens utrikesdeklaration 2018 ......................................................................... 22 

5. Analys............................................................................................................. 23 

5.1 Vilka problem löser PESCO? ...................................................................................... 23 

5.2 Vilka förutfattade meningar eller antaganden ligger till grund för 

problemframställningarna? .............................................................................................. 24 

5.2.1 Dikotomier ............................................................................................................... 25 

5.2.2 Nyckelbegrepp ......................................................................................................... 26 

5.2.3 Kategorier ............................................................................................................... 27 

5.3 Hur har problemframställningarna kommit att existera? ....................................... 27 

5.4 Vad utelämnas eller lämnas oproblematiskt i problemframställningarna? ........... 29 

5.5 Vilka effekter medför problemframställningarna? .................................................. 30 

5.5.1 Diskursiva effekter och subjectification effects ....................................................... 30 

5.5.2 Lived effects ............................................................................................................. 31 

5.6 Teoretisk anknytning till problemframställningar och policy ................................. 31 

6. Avslutning ...................................................................................................... 33 

Referenser .......................................................................................................... 36 

 

 



 1 

1. Inledning 

 

Europeiska Unionen, EU, har under senare år utstått flertalet utmaningar i form av hot mot den 

gemensamma säkerheten. Händelser vilka bidragit till politisk osäkerhet, ett ifrågasättande av 

vad EU bör vara, bland annat Rysslands annektering av Krimhalvön 2014, Islamiska Statens 

utropande av kalifatet samt åtskilliga terrorattentat runt om i Europa. Problemen och 

svårigheterna inom EU skiftade i samband med euro- och flyktingkrisen fokus från unionens 

grundläggande arbete och mål innefattande fri rörlighet och handel till säkerhets- och 

försvarspolicyfrågor. Efterfrågan på ett utökat samarbete inom säkerhetsfrågor stärktes från 

medlemsstaternas sida och har resulterat i ett djupare samarbete inom säkerhetspolicyer, 

däribland PESCO, ”Permanent Structured Cooperation”, med avsikt att fördjupa 

försvarssamarbete och koordination i säkerhetsfrågor. År 2016 påbörjades arbetet och krävde 

ett permanent och strukturerat samarbete mellan medlemsstaterna. År 2017 föreslogs en 

europeisk försvarsfond sammanlänkat med bland annat PESCO och europeiska 

investeringsbanken. De grundläggande kriterierna och innebörden för PESCO återfanns redan 

i Lissabonfördragets artikel 42 men har i stort negligerats av medlemsstaterna och viljan till ett 

utökat försvarssamarbete efterfrågas kontinuerligt av EU:s medlemsstater.1  

 

I Sverige har länge utrikespolitiken förenats med begreppet neutralitetspolitik vilket vanligtvis 

avser den politik Sverige fört under modern tid.2 Efter Kalla kriget har två genomgripande 

förändringar skett gällande svensk utrikespolitik. Neutralitetspolitiken har ersatts med 

formuleringen ”Sverige är militärt alliansfritt”3 och år 1995 blev Sverige även medlem i EU. 

Med inträde i EU fanns krav på att medverka i den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken 

men inga förpliktelser för medlemsstaterna att försvara andra medlemmar och var därmed 

förenlig med den svenska militära alliansfriheten.4  

 

Sedan Sveriges inträde i Europeiska unionen 1995 har svensk utrikespolitik kommit att alltmer 

präglas av europeiska intressen och innebar enligt Douglas Brommesson ett steg längre bort 

                                                      
1 Benavente, Enrique Mora. European Council on Foreign Relations. “Time for the Sleeping Beauty to wake”. 

(2017-11-15). 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_time_for_the_sleeping_beauty_to_wake. (Hämtad 2018-04-01). 
2 Bjereld, Ulf. Svensk utrikespolitik i ett historiskt perspektiv. I Sverige i Världen. Brommesson, Douglas, 

Ekengren, Ann-Marie. (red.). Uppl. 2. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 2011. Sid. 36-38. 
3 Ibid. Sid. 44-45.   
4 Ibid Sid. 44-45.  

http://www.ecfr.eu/article/commentary_time_for_the_sleeping_beauty_to_wake
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från den tidigare tydliga alliansfriheten.5 Inom EU:s utrikespolitiska samarbete betonas i 

Maastrichtfördraget en utökad koordinerad utrikespolitik med ambition att bevara europeiska 

intressen och stärka internationell säkerhet. I EU:s ambition att stärka auktoriteten och 

sammanföra respektive områden kompenserades medlemsstaterna, i och med 

Amsterdamfördraget 1997, med förmågan att förhindra beslut vilka strider mot nationella 

intressen sett till den minskade nationella suveräniteten i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.6 

Att för Sveriges del ingå i utrikes- och säkerhetspolitiska samarbeten uttrycks enligt Douglas 

Brommesson som ett stort steg från den neutralitetspolitik och alliansfrihet Sverige tillämpat 

under Kalla kriget.7  

 

Samarbetet i och med PESCO anses effektivisera, koordinera och utöka samarbetet inom ett 

europeiskt försvar samtidigt som förmågan för ett enat EU att samarbeta med andra utökas och 

den nationella suveräniteten säkerställs. Militära styrkor utvecklade i respektive medlemsland 

ämnas således förbli bundna till medlemsstaterna och stater därmed på egen hand kunna delta 

i operationer ledda av NATO eller FN.8 Den 6 december 2017 voterade den svenska riksdagen 

om PESCO och beslutade att följa utskottets förslag om godkännande av Sveriges ingående av 

PESCO. Riksdagen och regeringen anser därmed att Sverige bör fördjupa samarbetet med EU 

inom säkerhetspolitiska frågor och att PESCO ligger i linje med motsvarande 

ställningstagande.9 I relation till medlemsländerna har PESCO betonats innebära full statlig 

suveränitet förenat med full europeisk solidaritet.10 Deltagande medlemsstater inom 

försvarssamarbetet uppgår till 25 EU-länder där samtliga länder med undantag av Malta och 

Danmark, samt Storbritannien vilka ämnar lämna unionen, har undertecknat PESCO.11  

 

 

                                                      
5 Brommesson, Douglas. Sverige och EU. I Sverige i Världen. Brommesson, Douglas, Ekengren, Ann-Marie. 

(red.). Uppl. 2. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 2011. Sid. 127. 
6 Ibid. Sid. 129-130. 
7 Ibid. Sid. 131.  
8 European External Action Service. (2018-03-05). “Permanent Structured Cooperation (PESCO) – factsheet”.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-

factsheet_en (Hämtad 2018-04-06). 
9 Sveriges Riksdag. ”Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen”.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-deltagande-i-det-

permanenta_H501UFöU3. (Hämtad 2018-04-07). 
10 Coelmont, Jo. Egmont institute. ”With PESCO Brought to Life, Will European Defence Live Happily Ever 

After?”. 

http://aei.pitt.edu/88540/1/SPB90.pdf. (Hämtad 2018-04-02). 
11 Benavente, Enrique Mora. European Council on Foreign Relations. “Time for the Sleeping Beauty to wake”. 

(2017-11-15). 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_time_for_the_sleeping_beauty_to_wake. (Hämtad 2018-04-02). 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-deltagande-i-det-permanenta_H501UFöU3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-deltagande-i-det-permanenta_H501UFöU3
http://aei.pitt.edu/88540/1/SPB90.pdf
http://www.ecfr.eu/article/commentary_time_for_the_sleeping_beauty_to_wake
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1.1 Problemformulering 

 

Med Sveriges utökade och kritiserade militära, försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten kan 

konsekvenser för den militära alliansfrihetens ställning i svensk utrikes-, säkerhets- och 

försvarspolitik problematiseras och analyseras. Sveriges undertecknande av PESCO erbjuder 

ett tillfälle att kritiskt analysera svensk policy för ökad förståelse för hur svenska policyskapare 

resonerar angående alliansfrihetens ställning och betydelse för svensk politik.  

 

Den svenska synen på ett gemensamt försvarspolitiskt samarbete inom EU kan utgöra ett steg 

i en förändrad svensk syn på militär alliansfrihet och svensk försvars- och säkerhetspolicy. 

Problemframställningar gällande Sveriges uppfattade säkerhetsläge kan redogöra för en ny 

kontext i vilken alliansfrihetens grunder och Sveriges utrikespolitiska policy förändrats. En 

förändring av kontexten kan innebära ett förändrat synsätt på hur problem framställs och vilka 

aktuella efterfrågade lösningar; hur Sverige formar utrikespolitiken. För att förstå varför 

Sverige väljer att ingå i PESCO bör även underliggande problemframställningar granskas i 

relation till dagens säkerhetsläge i länderna runt Östersjön och närvaron av upplevda 

säkerhetspolitiska hot. En kritisk policyanalys gällande den kontext problemframställningar 

grundas i kan uppnå djupare förståelse för svensk förhållning till djupare militära samarbeten, 

i och med PESCO, och hur det anses påverka alliansfrihetens ställning.  

 

Genom att underliggande problemframställningar till samarbetets nödvändighet i relation till 

Sveriges uppfattade säkerhetsläge kritiskt analyseras kan vi förstå vad Sverige och svenska 

policyskapare verkligen ämnar lösa med PESCO samt klargöra hur diskursen kring 

säkerhetshot och alliansfrihetens ställning som policy uppfattas och möjligen förändrats. 

Problemformuleringen för följande studie blir:  

 

”På vilket sätt kan vi utifrån Sveriges uppfattade säkerhetsläge förstå Sveriges ingående av 

utökade militära försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, med PESCO, och dess uppfattade 

innebörd för den militära alliansfriheten?”  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien blir att förstå underliggande och framställda problem gällande 

Sveriges uppfattade säkerhetsläge och varför Sverige väljer att utöka europeiska försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten genom PESCO-avtalet (EU:s permanenta strukturerade 

samarbete). Genom att förstå problemframställningar till PESCO redogörs vidare för hur 

samarbetet antas påverka svensk försvars- och säkerhetspolicy med särskilt avseende på den 

militära alliansfriheten. För att uppfylla studiens syfte formuleras följande frågeställningar:  

 

- Vilka problem framställs i svenska policydokument till att ingå i PESCO och vilken 

uppfattning grundas problemen i?  

- Hur antas PESCO påverka den militära alliansfriheten och svensk säkerhet?  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Generella avgränsningar för studien är att endast rådande diskurs och samarbete kommer att 

undersökas för att förstå underliggande problem till varför Sverige undertecknat PESCO och 

inte jämföra tidigare diskurser eller samarbeten genom att analysera äldre policydokument för 

att se en förändring i alliansfrihetens ställning över tid. För att betona syftet är inte studiens mål 

att redogöra för innebörden av PESCO för framtida svensk försvarspolitik eller att förutspå 

framtida diplomatiska relationer eller utrikespolitiska beslut. Den militära alliansfrihetens 

ställning kommer inte heller att utvärderas rent juridiskt.  

 

1.4 Disposition  

 

Huvudsakliga disposition för uppsatsen är efter den inledande problemformuleringen och 

syftet, det teoretiska ramverket, metod och material, en kort redogörelse för det empirin, analys 

av empirin samt avslutning med slutsatser och diskussion av resultatet. Övergripande 

redogörelser inleder varje kapitel.  
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2. Det teoretiska ramverket 

 

Det teoretiska ramverket tillämpat i den här studien inleds med en översiktlig introduktion till 

tidigare forskning kring idéers, normers, identiteters och diskursers inflytande över 

utrikespolitisk analys, samt översiktligt för utrikespolitiskt beslutsfattande. Vidare presenteras 

det huvudsakliga teoretiska ramverket angående regionala säkerhetskomplex av Barry Buzan 

och Ole Wæver samt Carol Lee Bacchis What’s the problem represented to be? innefattande 

teori om kritiska policyanalyser.  

 

2.1 Tidigare forskning - Idéer, normer, identiteter och diskurs i utrikespolitiskt 

beslutsfattande 

 

Tidigare forskning och teorier har separat presenterats gällande idéers, normers, identiteters och 

diskursers betydelse för utrikespolitiska beslut. Problematiseringar har tidigare endast 

förklarats av staters rationalitet och nyttomaximerande ambitioner.12 Judith Goldstein och 

Robert O. Keohane presenterade 1993 forskning gällande idéer som avgörande vid 

utrikespolitiska beslut där särskild vikt läggs vid hur aktörer, på olika samhällsnivåer, ser på 

världen. Idéer påverkar besluten på olika sätt genom att antingen erbjuda handlingsmönster för 

aktörer vid beslutsfattande, ömsesidiga mål utifrån en idé vid förhandlingar eller samarbeten, 

eller genom att idéer institutionaliseras och därmed genomsyrar hela det samhälleliga 

tänkandet.13 Martha Finnemore presenterade 1996 forskning där normers betydelse på 

utrikespolitiskt beslutsfattande betonades som en viktig faktor vid utrikespolitiska analyser. 

Idéer och normer skiljs åt där normer i kontrast till idéer är socialt delade i samhället. Finnemore 

menar att staters intressen konstrueras i samhörighet med andra stater där normer är avgörande 

för vad som uppfattas som rätt och fel, och därmed fattar beslut förenliga med den 

samhörigheten efter en socialiseringsprocess och statlig inlärning anpassad efter normerna. 

Normer är dock inte oföränderliga utan utvecklas över tid i takt med att internationella normer 

förändras, eller att utomstående internationella aktörer påverkar internationella normer, och 

därmed även förändrar staters intressen samt hur stater agerar utrikespolitiskt.14 Vidare har Erik 

                                                      
12 Brommesson, Ekengren. (red.). Sverige i världen. Sid. 49-50.  
13 Goldstein, Judith, Keohane, Robert O. Ideas and Foreign Policy. Beliefs, Institutions and Political Change. 

Ithaca & London: Cornell University Press. 1993.  
14 Finnemore, Martha. National Interests in International Society Itacha & London: Cornell University Press. 1996. 
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Ringmar 1996 presenterat teorier om hur identiteten konstruerad genom narrativ påverkar vad 

stater vill uppnå samt hur stater vill framstå kopplat till en nationell identitet. Här presenteras 

identiteten som en koppling mellan kollektivet och individen där identiteten går före intressen 

men hotas identiteten ökar intresset för att försvara den. Tidigare var neutraliteten förenlig med 

den svenska identiteten vilket påverkade utrikespolitiken där Sverige även beskrevs som 

neutralt medan den korrekta benämningen var alliansfritt.15 Gällande diskursens påverkan på 

utrikespolitiken redogjorde Marie Demker år 2008 för hur diskursen styr utrikespolitiskt 

beslutsfattande. Vid studier av diskurser analyseras hur den förändras av aktörer eller påverkar 

aktörers handlingar. Hur aktörer utmanar diskursens gränser genom beslut gränsande till 

diskursbrott blir därmed intressant för att förklara hur diskurser, samhälleliga strukturer, 

förändras.16 Språket är centralt inom diskursanalyser där formuleringar representerar diskursens 

makt, vilket är varför en sådan analys tillämpas när underliggande diskurs ska belysas.17  

 

2.2 Utrikespolitisk analys 

 

Eftersom den teoretiska utvecklingen således belyser diskurser som avgörande för 

språkanvändningen inom utrikespolitik ligger diskursers betydelse för språket i policyer till 

grund för den här studiens utgångspunkter. Ett teoretiskt ramverk med kritisk utgångspunkt 

appliceras för att tolka studiens resultat och Sveriges policy. Utrikespolitisk analys, om hur 

utrikespolitik förs, kopplas till det huvudsakliga teoretiska ramverket om nationell och regional 

säkerhet för att tolka och förstå svensk policy.18  

 

2.2.1 Utrikespolitiskt beslutsfattande 

 

I Sverige i världen av Douglas Brommesson och Ann-Marie Ekengren förklaras hur den 

utrikespolitiska beslutsprocessen traditionellt skiljs från den inrikespolitiska processen. 

Inledningsvis antas mottagaren av politiken utgöras av stater och formas av andra motiv än vid 

inhemska frågor för att förmedla budskap riktade till utlandet. Processen antas även vara sluten 

                                                      
15 Ringmar, Erik. Identity, Interest and Action: A cultural Explanation of Sweden’s Intervention in the Thirty Years 

War. Cambridge: Cambridge University Press. 1996.  
16 Demker, Marie. Colonial Power and National Identity: Pierre Mendès France and the History of French 

Decolonialization. Santérus Academic Publishing. 2008. 
17 Bially Mattern, Janice. Ordering International Politics. Identity, Crisis and Representational Force. New York: 

Routledge. 2005. 
18 Brommesson, Ekengren. (red.). Sverige i världen. Sid. 18.  
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från allmänheten eftersom policyer och beslut i högre grad fattas inom sekretessbelagda 

förhandlingar med andra stater,19 samt ske inom toppskiktet i regeringar vilket därmed antas 

göra processen mindre demokratisk än andra politikområden.20 Utrikespolitiken anses även i 

lägre utsträckning vara i föremål för samhällelig diskussion och därmed inte utsättas för samma 

granskning i den offentliga debatten som inrikespolitiska frågor.21 22 Respektive faktorer anses 

skilja utrikespolitiskt från inrikespolitiskt beslutsfattande vilket bidragit till en egen typ av 

analys, utrikespolitisk analys.23 Skillnaden mellan inrikespolitiska frågor och den 

utrikespolitiska beslutsprocessen har dock med utvecklingen inom området blivit allt mindre. 

Nationella och internationella identiteter och intressen har sammanlänkats i linje mot en 

gemensam politisk analys,24 även om svensk utrikespolitik sedan inträdet i EU alltmer utgår 

från EU:s gemensamma utrikespolitik.25  

 

2.3 Nationell säkerhet och Regional Security Complex Theory 

 

Efter att huvuddragen i processen angående utrikespolitiska beslutsfattande redogjorts för 

presenteras här det huvudsakliga teoretiska ramverket för studien vilket utgörs av Barry Buzans 

teorier angående nationell och regional säkerhet. Säkerhetsteorin har sitt ursprung i svaga och 

starka stater samt regionala säkerhetskomplex som används för att erbjuda ett verktyg för 

tolkning av och förståelse för svensk säkerhets- och försvarspolicy.  

 

2.3.1 Bakgrund 

 

I boken People, States & Fear av Barry Buzan presenteras teorier kring begreppet säkerhet och 

upplevda hot kring den individuella, nationella och internationella säkerheten. Den nationella 

säkerheten presenteras som dominerande inom fältet eftersom stater utgör de huvudsakliga 

aktörerna för att erbjuda säkerhet samtidigt som stater historiskt utgjort de största 

säkerhetspolitiska hoten för varandra. Säkerhet presenteras som avgörande för staters 

                                                      
19 Tallberg, Jonas. (red.), Gustavsson, Jakob. (red.). Internationella relationer. Uppl. 1. Lund: Studentlitteratur. 

2006. Sid. 257-258. 
20 Breuning, Marijke. Foreign Policy Analysis – A Comparative Introduction. Uppl. 1. New ,York: Palgrave 

Macmillan. 2007. Sid. 99-101.  
21 Bjereld, Ulf, Demker, Marie. Utrikespolitiken som slagfält. De svenska partierna och utrikesfrågorna. Upp. 1. 

Stockholm: Nerenius & Santérus. 1995. Sid. 75. 
22 Tallberg (red.), Gustavsson (red.). Internationella relationer. Sid. 258. 
23 Brommesson, Ekengren. (red.). Sverige i världen. Sid. 20. 
24 Ibid. Sid. 28. 
25 Tallberg (red.), Gustavsson (red.). Internationella relationer. Sid. 255. 
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handlande och ett finare instrument för analys till skillnad från föregående teorier om makt och 

fred där en mäktig stat kunde garantera fred.26 I Buzans närmande av säkerhetsbegreppet 

betonas skillnaden från tidigare realistiska och idealistiska studier där realistisk forskning blivit 

omodern i takt med en bredare debatt kring ämnet och idealisters oförmåga att leverera konkreta 

resultat kritiserats. Nyare forskning analyserar istället säkerhet ur historiska och språkliga 

aspekter med filosofiska resonemang.27 Här ställs frågorna vad säkerhet egentligen innebär, hur 

den innebörden appliceras på teorin om att stater ska erbjuda den säkerheten, hur stater och 

statlig säkerhet konstrueras samt vad internationell säkerhet innebär.28  

 

Sårbarheten och hoten kan enligt Buzan kopplas till starka och svaga stater där svagare stater i 

form av inflytande och makt antas uppleva större sårbarheter vid interaktion med angränsande 

stater eller supermakter. Politiskt svaga stater, vanligtvis utvecklingsländer, med svaga 

institutioner antas vara sårbara för inhemska motsättningar och utländskt styre via stort 

inflytande över samhället. Sårbarheten inom starka politiskt stabila stater med stort inflytande 

och makt antas däremot vara betydligt lägre där staten kan hantera sårbarheter av en rimlig 

storlek och kategori, därmed inte omfattande utomstående interventioner eller särskilda 

ansträngningar för ekonomin och resurstillförsel. Politiskt starka stater med svag militär, 

begränsat inflytande, antas vara sårbara för militära angrepp på grund av begränsade resurser. 

Gällande den nationella säkerheten och hotbilden mot staten antas förmågan att klargöra 

konkreta internationella hot relativ svår eftersom hot antingen kan vara objektiva eller 

subjektiva. Internationella hot kan därmed upplevas som verkliga och allvarliga trots att de i 

realiteten inte hotar individer eller den nationella säkerheten,29 eller likt klimatförändringar, 

utgöra ett verklig hot men inte direkt uppfattas eller uppmärksammas som ett hot. Den 

nationella osäkerheten antas därmed existera i samband med hur hot uppfattas och staters 

sårbarhet, vilket direkt påverkar staters säkerhetspolicy.30  

 

  

                                                      
26 Buzan, Barry. People, States and Fear. Uppl. 2. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc. 1991. Sid. 

1-3. 
27 Ibid. Sid. 12-13.  
28 Ibid. Sid. 15. 
29 Ibid. Sid. 114-115. 
30 Ibid. Sid. 140-141.  
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2.3.2 Regional Security Complex Theory 

 

Barry Buzan och Ole Wæver presenterar i teorin om regionala säkerhetskomplex begreppet 

nationell säkerhet kopplat till regioner där begreppet säkerhet, och säkerhetspolitiska 

motsättningar, är beroende av kontexten och angränsande aktörers beteenden. Konkret 

presenteras säkerhet inom en region som att säkerhetspolitiska relationer konstrueras mellan 

stater inom en begränsad geografisk yta. Relationerna mellan stater antas antingen utgöras av 

goda, vänskapliga relationer där hjälp erbjuds och förväntas vid krissituationer, eller relationer 

bestående av förakt eller rädsla. Respektive goda eller bristfälliga relationer antas härstamma 

från bland annat tvister gällande landsgränser, ideologisk samstämmighet eller skiljaktighet, 

territorium och ett intresse av etniska folkgrupper, samt gamla diplomatiska relationer. Här 

betonas således interdependens gällande säkerhetsbegreppet vilket fört samman synen på 

säkerhet i respektive regioner.31 Säkerhetshot antas i första hand existera i regionerna och även 

om staterna inte uppfattas ingå i detta säkerhetskomplex kan hot mot den nationella säkerheten 

erkännas, vilket gör stater till ofrivilliga aktörer i det säkerhetspolitiska beteendet. 

Säkerhetskomplex kan enligt Buzan konstrueras eller förändras genom ökade samarbeten, 

exempelvis säkerhetspolitiska samarbeten inom EU, eller på grund av upplevda hot gentemot 

en militärt sett mäktigare stat tillhörande samma region.32 Kulturella och etniska aspekter 

presenteras som viktiga men inte avgörande vid säkerhetsrelaterade uppfattningar inom 

säkerhetskomplex.33 Maktrelationerna i säkerhetskomplexet är således föränderliga genom 

exempelvis externt stöd eller utomstående samarbete med vissa stater inom regionen. 

Framställda konsekvenser blir därmed maktskiften eller att fler aktörer inräknas i regionen.34  

 

2.4 What’s the problem represented to be? 

 

Carol Lee Bacchi presenterar i boken Analysing Policy: What’s the problem represented to be? 

(WPR) ett ramverk för policyanalys ifrågasättande av grunden för begreppet policy vilket 

beskrivs som utgångspunkt för handlingar och ett medel för exempelvis regeringar att åtgärda 

eller lösa uppfattade problem.35 Gällande policy för utrikespolitiken är beslutsprocessen 

                                                      
31 Buzan. People, States and Fear. Sid. 187-190. 
32 Ibid. Sid. 192-193.  
33 Ibid. Sid. 197.  
34 Ibid. Sid. 212. 
35 Bacchi, Carol Lee. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Uppl. 1. Frenchs Forest, N.S.W.: 

Pearson. 2009. Sid. IV. 
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beroende av rådande diskurs vilket möjliggör/reglerar ramarna för politiken och det 

utrikespolitiska beslutsfattandet. Vid studier av diskursen är även språket av väsentlighet 

eftersom utrikespolitiken förmedlas via tal, deklarationer, konventioner och protokoll.36 För att 

analysera problemframställningar om varför Sverige väljer att ingå PESCO tillämpas Bacchis 

teori och tolkas utifrån teorin om regionala säkerhetskomplex genom att se hur säkerhet 

formuleras inom problemframställningarna. Utgångspunkten för policyanalysen där politiska 

dimensioner analyseras gör teorin poststrukturalistisk där governing, det politiska styret, 

påverkas av hur problem framställs vilket får positiva och negativa konsekvenser för olika 

grupper i samhället.37  

 

What’s the problem represented to be? ifrågasätter grunden för policyer och undersöker 

bakomliggande problemframställningar genom att applicera och utgå från sex analytiska frågor. 

Den första frågan ämnar definiera vad problemet faktiskt utges för att vara i en policy samt hur 

och med vilka medel det nämnda problemet bör eller ska lösas. Följande frågor, två till sex, 

undersöker problemet och lösningarna på ett djupare plan där granskning och analys betonas 

med ett självkritiskt perspektiv angående faktiska resultat respektive lösningar förväntas 

erbjuda. Här poängteras även det faktum att problemet är endogent i förhållande till policyn, 

problemet konstrueras inom policyn, och inte existerar utanför den policyskapande processen.38 

Problematiseringar inom policyer kan således analyseras genom att studera lösningar för att 

förstå varför något i grunden problematiseras. Genom att definiera ett problem kan ökad 

förståelse för hur något uppfattas uppnås.39 WPR utgår sammanfattningsvis från två 

grundläggande utgångspunkter: att problematiseringar styr handlingar snarare än problemen 

samt att problematiseringarna är det som bör undersökas.40 WPR:s förmåga att kritiskt 

analysera presenterade problem via problematisering av policyn erbjuder ny insikt i vedertagna 

föreställningar och uppfattningar.41   

                                                      
36 Demker, Marie. Idéer, normer, identiteter och diskurser i utrikespolitiken. I Sverige i världen. Brommesson, 

Ekengren. (red.). Sid. 61.  
37 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. 34. 
38 Ibid. Sid. X. 
39 Ibid. Sid. XI. 
40 Ibid. Sid. XIII. 
41 Ibid. Sid. XV.  
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3. Metod 

 

Här presenteras metod, det material och tillämpning av metoden för att bevara studiens syfte. 

Inledningsvis presenteras studiens metodologiska grunder och motivering för utförande av 

undersökningen, följt av en redogörelse för den valda metoden med de övergripande grunderna 

för Bacchis policyanalys. Vidare presenteras under operationalisering hur det teoretiska 

ramverket ska tillämpas för att förstå svenskt agerande följt av en djupare redogörelse för 

policyanalysens grundläggande arbetssätt och tillämpning i studien. Avslutningsvis presenteras 

det material som ska analyseras följt av källkritik.  

 

3.1 Presentation av vald metod 

 

För att besvara syftet för den här studien kommer en fallstudie av policydokument genomföras 

där en policyanalys med ett kritiskt perspektiv utifrån Carol Bacchis What’s the problem 

represented to be? tillämpas för att analysera hur problem framställs och förstå vilka problem 

som presenteras till Sveriges ingående av PESCO.  

 

3.2 Fallstudie  

 

En fallstudie kan tillämpas när frågorna ”hur” eller ”varför” ligger till grund för studien där 

med fördel aktuella händelser ska undersökas eller förstås.42 Styrkan med fallstudier är dess 

förmåga att hantera olika typer av material som exempelvis dokument, intervjuer och 

observationer för empiriskt underlag,43 vilket är en passande metod för den här studien eftersom 

syftet är att undersöka underliggande problemframställningar till Sveriges ingående av PESCO. 

En fallstudie används således inte för att dra generella slutsatser om liknande samhällsfenomen 

utan för att fastställa, tillämpa eller utveckla teoretiska antaganden genom att djupgående 

studera ett eller ett färre antal fall.44 Fallstudien kan därmed tillämpas för att förstå bakgrunden 

till varför beslut fattats, målen med besluten, hur de planerats genomföras samt vilka resultaten 

blivit, i relation till den kontext var besluten tagits.45 Det teoretiska ramverket gällande staters 

utrikespolitik och uppfattade regionala säkerhetsläge appliceras därmed på Sveriges säkerhets- 

                                                      
42 Yin, Robert K. Fallstudier: design och genomförande. Uppl. 1:1. Malmö: Liber AB. 2007. Sid. 22.  
43 Ibid. Sid. 25. 
44 Ibid. Sid. 28. 
45 Ibid. Sid. 30-31. 
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och försvarspolicy och ingående av PESCO där en fallstudie är mest lämplig för att besvara 

syftet genom att även analysera Sveriges utrikespolitiska deklaration. Valet av fall blir således 

policyfrågan PESCO-avtalet i relation till alliansfriheten där tidigare presenterade teorier 

används för att analysera det empiriska materialet och problemframställningar.  

 

Teorin om WPR utmanar även nationella gränser för att jämföra policyer och 

problematiseringar över tid och rum även utanför de nationella policydokumenten för att 

undersöka spridningar av likartade eller olika tankar kring problematiseringar av 

samhällsfenomen. Analysen möjliggör även att dra paralleller till andra områden där policyer 

formas, exempelvis mellan kriminalitet och välfärd eller välfärd och hälsa, samt erbjuder 

studier av andra aktörer än enbart regering, exempelvis av sakkunniga eller forskare.46  

 

3.3 Policyanalys och ”What’s the problem represented to be?” 

 

En policyanalys ämnar delvis att undersöka språkets betydelse i olika typer av policydokument, 

exempelvis programförklaringar med offentliga riktlinjer för olika typer av aktörer, 

myndigheter och verksamheter, eller åtgärder för att uppnå offentliga mål,47 i den här studien 

Sveriges utrikespolitiska ställning. Tidigare policyanalyser avser analysera formulerade 

policybeslutsprocesser för att lösa policyproblem, vanligtvis på uppdrag av beslutsfattare inom 

politiken.48 What’s the problem represented to be? innebär en alternativ kritisk  analys gällande 

hur policyer påverkas av diskurser med betoning på att problematisera problemframställningar 

författade i policydokument.49 WPR utgör grunden för analys i den här studien eftersom hur 

problem och anledningar till behovet av PESCO framställs är centralt för att förstå hur Sverige 

uppfattar säkerhetsläget i närområdet och behovet av ett europeiskt försvars- och 

säkerhetspolitiskt samarbete. Av de sex analytiska frågorna kommer de fem första frågorna 

appliceras på empirin i den här studien för att förstå bakomliggande orsaker till Sveriges 

ingående av PESCO samt dess konsekvenser för svensk utrikespolitiska policy.  

 

                                                      
46 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. XX. 
47 Premfors, Rune. Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet. Uppl. 1. Lund: Studentlitteratur. 

1989. Sid. 9  
48 Ibid. Sid. 16.  
49 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. XIII. 
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Skillnaden mellan en traditionell textanalys och en diskursanalys är att den sistnämnda 

innehåller fler dimensioner än en textanalys.50 Diskursanalysen omfattar en djupare syn på 

språkanvändningen vilket utformas i en kontext, diskursen, och styr handlingar och tankar.51 

Diskursanalysen kan överlag tillämpas för att analysera hur kontexter och åsikter förändras över 

tid antingen genom att studera motsättningar eller vad som förefaller gemensamt samt tydliggör 

även konstruktionen av identiteter eventuellt kopplade till maktfrågor.52 Genom att studera 

huruvida en förändring i diskursen, angående säkerhetshot, påverkat svensk försvars- och 

säkerhetspolicy analyseras policyers språkanvändning och problemframställningar. Vid 

tillämpning av teorin om nationell säkerhet och regionala säkerhetskomplex kan ökad förståelse 

för Sveriges ingående av PESCO uppnås genom att tolka diskursen. Diskursen antas därmed 

påverka hur policyskapare uppfattar problem samt formulerar lösningar utifrån 

problemframställningarna, vilka analyseras i den här studien.  

 

3.4 Operationalisering 

 

För att besvara syftet om varför Sverige väljer att ingå PESCO bör särskilda begrepp 

operationaliseras för att klargöra hur det uppfattade säkerhetsläget påverkar svensk policy. 

Viktigt när teoretiska begrepp tillämpas i studier för att förstå eller förklara effekter och 

förändring är därmed att avsedda begrepp tolkas på ett korrekt sätt, vid operationalisering 

betecknat validitet vilket anger hur bra tolkningen och förståelse görs mellan teoretiska begrepp 

och hur begreppen definieras i studien.53 I den här studien undersöks problemframställningar 

angående Sveriges uppfattade säkerhetsläge och ingående av PESCO vilket tolkas genom teorin 

om säkerhetskomplex för att uppnå förståelse för den svenska synen på säkerhet och hur 

diskursen angående säkerhetshot påverkat policyskapare. Är således problemframställningar 

konstruerade i enlighet med teorins utgångspunkter om nationell och regional säkerhet 

innefattande Sveriges närområde, Norden, östersjöområdet och Europa, antas att policyskapare 

och uppfattade problem påverkats av en diskurs där säkerheten anses hotad. Diskursen kan 

därmed även påverka alliansfrihetens ställning i svensk utrikespolitik där ökade militära 

samarbeten kan upplevas nödvändiga för ökad säkerhet i kontrast till en strikt alliansfri 

                                                      
50 Bergström, Göran, Boréus, Kristina. (red.). ”Textens mening och makt: metodbok i vetenskaplig text- och 

diskursanalys”. Uppl. 3:2. Lund: Studentlitteratur AB. 2012. Sid. 358.  
51 Ibid. Sid. 378. 
52 Ibid. Sid. 410.  
53 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon, Nilsson, Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Uppl. 2. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 2014. Sid. 94.  
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ställning. Är emellertid problemframställningarna inte förenliga med utgångspunkterna i det 

teoretiska ramverket där uppfattade problem för svensk policy utgörs av andra faktorer kan inte 

teorin om säkerhet appliceras för att förstå Sveriges behov av utökade militära samarbeten.  

 

3.5 Analys ur WPR 

 

Genom Bacchis policyanalys uppdelade i sex analytiska frågor kan bakomliggande problem 

undersökas på en djupare nivå genom att utifrån det ramverk frågeställningarna utgör fastställa 

vad problem utgörs för att vara. I den här studien tillämpas de fem första frågeställningarna för 

att skapa förståelse för ingående av PESCO utifrån Sveriges uppfattade säkerhetsläge och 

alliansfrihet.  

 

3.5.1 What’s the problem represented to be in a specific policy? 

 

Den första frågan i en WPR-analys ämnar klargöra bakomliggande uppfattningar till ett 

samhällsproblem vars existens uppkommer med en policy, och eftersom policyer formats för 

att lösa ett uppfattat problem kan bakomliggande uppfattning analyseras för ökad förståelse för 

bakgrunden till fattad policy, analysen arbetar således baklänges.54 Komplexitet vid policyer är 

emellertid inte ovanligt och flera olika, även motsägelsefulla, problem kan återges i respektive 

policy. Vid sådana fall bör fokus ligga på den mest framträdande problemframställningen.55 I 

den här studien appliceras den problemutredande frågan för att undersöka hur problem vilka 

löses av PESCO framställs och uppfattas.  

 

3.5.2 What presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem? 

 

Andra frågan presenterad i WPR syftar till att identifiera och analysera förutfattade meningar 

och antaganden till grund för hur ett problem uppfattas i en policy. Här ställs frågor angående 

åsikter, vad som tas för givet eller inte ifrågasätts genom att förstå bakomliggande kunskaper. 

Poängteras bör att frågan inte ämnar analysera hur beslutsfattare tänker utan att identifiera den 

kunskap förutfattade meningar bygger på, således den kunskap som ligger till grund för 

beslutad policyn.56 Kulturella faktorer och värderingar till uppfattade problem inom policyer är 

                                                      
54 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. 2-3. 
55 Ibid. Sid. 4. 
56 Ibid. Sid. 4-5. 



 15 

således beroende av rådande diskurs i samhället där en analys av diskursen avslöjar 

bakomliggande värderingar genom en djupare analys än enbart språkanvändningen, och 

undersöker vad som formar policyer. Genom analysen kan dikotomier, nyckelbegrepp och 

kategorier inom policyer identifieras och förstås.57  

 

Dikotomier representerar kontrasterande förhållningar till varandra med en hierarkisk karaktär 

innebärande att en sida vanligtvis står över den andra. I policyer kan dikotomier forma 

uppfattning av problem och därmed identifieras för bättre förståelse för 

problemformuleringar.58  

 

Nyckelbegrepp är enligt Bacchi abstrakta begrepp delvis öppna för tolkning vilka genomsyrar 

policyer och olika formuleringar samt därmed medför meningsskiljaktigheter inom politiska 

mål eftersom olika mening ges till respektive begrepp. Betydelsen av begrepp som demokrati, 

jämlikhet och arbetslöshet kan skiljas åt mellan olika kulturer vilka därmed kan vara svåra att 

definiera inom policydokument. För att förstå hur nyckelbegrepp påverkar 

problemformuleringar identifieras därmed nyckelbegrepp och hur de uppfattas i 

policydokument.59  

 

Kategorier definieras för att förstå hur kategorisering påverkar policyskapande och 

problemframställningar genom att ifrågasätta vedertagna antaganden. Hur beslutsfattare tänker 

kring eller upplever egna och andras identiteter har en påverkan på policyer och beslutsfattande. 

Särskild vikt läggs vid kategorisering när samhällsgrupper står i fokus, exempelvis 

skattebetalare, studenter, hemlösa eller homosexuella.60  

 

Den andra frågan ämnar sammanfattningsvis identifiera hur diskursen formar kontrasterande 

förhållningar, åsikter, vilket i den här studien utgörs av särskilda uppfattningar gällande 

prioriterade säkerhetsområden, dominerande säkerhetshot i problemframställningarna samt 

alliansfrihetens ställning. Vidare identifieras nyckelbegrepp inom problemframställningarna 

för PESCO med syfte att klargöra hur regeringen, policyskapare, framhäver och ser på särskilda 

                                                      
57 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. 7. 
58 Ibid. Sid. 7-8. 
59 Ibid. Sid. 8. 
60 Ibid. Sid. 9. 
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begrepp. Kategorier identifieras för att se vilka grupper regeringen anser vara i behov av 

PESCO, möjliga samarbetspartners samt vilka som utgör hot.  

 

3.5.3 How has this representation of the problem come about? 

 

Den tredje frågan undersöker hur något kommit att uppfattats och framställts som ett problem 

samt identifiera skillnader och förändringar i problemframställningar över tid och i olika 

miljöer. Här studeras hur ett problem uppfattats tidigare genom att se till historien och klargöra, 

ibland med svårighet, ursprunget till den aktuella synen. Här betonas förståelse för hur ett 

problem konstruerats över tid och ej acceptera tidigare antaganden om hur problem naturligt 

utvecklats. Genom att identifiera tidpunkter för särskilda beslut gällande ett problem kan 

förändringar i hur problem uppfattats kartläggas och därmed tydliggöra ursprunget till den 

dominerande problemuppfattningen.61 I den här studien undersöks, enligt frågeställningarna 

och syftet, varför problemframställningar vilka löses genom PESCO kommit att existera, 

således den bakgrund problemframställningarna grundas i.  

 

3.5.4 What is left unproblematic in the problem representation? Where are the silences? Can 

the problem be thought about differently? 

 

För att problematisera problemuppfattningar och förstå dess innebörd i policyer undersöker den 

fjärde punkten i Bacchis analytiska ramverk det som inte återges i en problemformulering, det 

som inte problematiseras. Syftet är således att möjliggöra reflektion och granskning av brister 

i policyer genom att analysera fakta och åsikter av motsägande karaktär samt felaktigheter i 

problemuppfattningarna.62 I den här studien identifieras alternativa, möjligen motsägelsefulla, 

problemframställningar till PESCO samt hur den militära alliansfriheten oavsiktligt kan 

påverkas av PESCO.  

 

3.5.5 What effects are produced by this representation of the problem? 

 

Den femte frågan utgår från att problemuppfattningar och föreslagna åtgärder i policyer 

erbjuder lösningar men även medför konkreta varierande problem för särskilda 

samhällsgrupper. Olika typer av problemframställningar analyseras för att klargöra vilka 

                                                      
61 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. 10-12. 
62 Ibid. Sid. 12-14. 
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effekter uppfattade problem har på samhället. Tre typer av effekter presenteras för att besvara 

frågan: diskursiva effekter vilket utgör ramen för vad som sägs och hur saker upplevs, hur 

subjekt konstitueras i diskurser/”subjectification effects” samt ”lived effects”, materiella 

konsekvenser.63  

 

Diskursiva effekter handlar om hur problemframställningar styrs av diskursen, således hur 

problem uppfattas samt vilka lösningar som presenteras i policyer. Diskursen kan därmed 

påverka förslag som kan få särskilda konsekvenser för en del av samhället, exempelvis genom 

att endast tala om lösningar på ett problem riktat till en del av den faktiskt utsatta gruppen. WPR 

analyserar därmed diskursens effekter på hur problem uppfattas.64  

 

”Subjectification effects” innebär att policyer bestämmer hur sociala förhållanden formas inom 

rådande diskurs. Diskursen möjliggör därmed subjektspositioner ur vilken beslutsfattares 

åsikter leder till beslut. Subjektspositionernas effekter på mottagare av policyer handlar om 

upplevda identiteter och förhållningssätt till den och andra identiteter. Problem uppstår när 

effekterna skapade av policys tvingar samhällsgrupper mot varandra, enligt Foucault ett 

fenomen kallat ”dividing practices”.65 Här dras återkopplingar till fråga fyra gällande vad som 

inte återges i en problemframställning och klargör hur särskilda grupper anses vara ansvariga 

för samhällsproblem, exempelvis invandring och illegala invandrare eller välfärden och dess 

mottagare. Hur de kritiserade grupperna ansedda, för att utgöra ett samhällsproblem, uppfattar 

situationen utgör ytterligare en del i att förstå effekterna av subjektspositionerna. Presenterade 

lösningar i policyer får därmed sällan stöd av respektive problematiserade grupper.66  

 

”Lived effects” avser istället direkta materiella konsekvenser av policylösningar i form av 

ekonomiska resurser/satsningar vilket påverkar och inte påverkar grupper där problem 

uppfattas eller ej.67  

 

Sammanfattningsvis ämnar frågan identifiera effekterna av problemframställningar och dess 

påverkan på olika samhällsgrupper samt påvisar hur förbättringar i policyer kan utformas.68 I 

                                                      
63 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. 15.  
64 Ibid. Sid. 16. 
65 Ibid. Sid. 16. 
66 Ibid. Sid. 16-17.  
67 Ibid. Sid. 17-18. 
68 Ibid. Sid. 18. 
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min studie kommer frågan appliceras för att analysera hur grupper och Sverige på olika sätt 

påverkas av problemframställningar samt lösningarna PESCO medför, sett till diskursens 

påverkan på vad som anses viktigt eller utgöra problem inom säkerheten, samt identifiera 

materiella effekter för Sverige.  

 

3.5.6 How/where is this representation of the problem produced, disseminated and defended? 

How could it be questioned, disrupted and replaced? 

 

Den avslutande frågan i Bacchis analytiska ramverk undersöker orsaker och medel till varför 

vissa uppfattade problem kvarstår och innehar fortsatt dominerande problemutgörande 

ställning. Enligt Foucault undersöks vilka grupper som har tillgång till att förmedla diskurser 

och hur den diskursen institutionaliserats i relationen mellan diskursen, avsändare och 

mottagare. Här kan därmed kritik riktas mot felaktiga eller felriktade problemframställningar 

och möjliggöra förändring i hur problem uppfattas.69  

 

Den sista frågan i det analytiska ramverket kommer inte tillämpas för att analysera materialet i 

den här studien dels sett till studiens omfång och tidsbegränsning samt att syftet inte är att bidra 

till att förändra Sveriges policy utan endast förstå den.  

 

3.6 Reflexivitet 

 

Under skrivandet av uppsatsen måste författaren vara medveten om de tänkbara fel som kan 

göras under WPR-analysen och tolkning utifrån det teoretiska ramverket, vilket tydliggjorts 

under operationalisering. Policyer kan innehålla flera olika problemframställningar och 

motsägelser där författaren bör ta hänsyn till subjektiviteten som präglar skrivandet. Objektiva 

dokument till analysen bör väljas för att motverka stärkandet av författarens personliga 

förutfattade tolkning. Författaren bör även ta hänsyn till kontexten i vilken policydokument är 

skrivna eftersom kontexten kan framställas på olika sätt.70  

 

  

                                                      
69 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. 19. 
70 Ibid. Sid. 20. 
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3.7 Material och källkritik 

 

Materialet i fråga för den här studien är baserat på Sveriges utrikesdeklaration från 2018, 

betänkandet publicerat i statens offentliga utredningar (SOU 2016:57) om Sveriges nya 

säkerhetsläge samt regeringens proposition 2017/18:44 om Sveriges deltagande i det 

permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen. Materialet är inhämtat direkt 

från primärkällor där utrikesdeklarationen och betänkandet av SOU 2016:57 båda är inhämtade 

från regeringens officiella hemsida vid den utrikespolitiska debatten i riksdagen och 

betänkandet beställts av och presenterats för regeringen vilket publicerats i statens offentliga 

utredningar. Propositionen är inhämtad från riksdagens officiella hemsida. Hur regeringen 

framställer respektive motiveringar och följder av avtalet kan analyseras utifrån presenterade 

metoder. För att applicera en WPR-analys gällande hur problem framställs bör materialet 

utgöras av passande policydokument skrivna av faktiska beslutsfattare eller maktinnehavare.71 

Lämpligt val av empiri blir således presenterade proposition, utrikesdeklarationen och SOU 

2016:57, vilket ligger till grund för regeringens utrikespolitiska policy. Det som riskerar missas 

av det valda materialet är bredare åsikter från bland annat svenska riksdagspartier vilka 

eventuellt förespråkar en annan policy i motsats till regeringen. Om motsägande åsikter önskas 

i studien bör reservationer och följdmotioner beaktas. Eftersom det empiriska materialet även 

består av primärkällor och från officiella hemsidor med hög kredibilitet minskar risken för 

författaren att presentera felaktig empiri i studien. Materialet är överlag modernt med 

välformulerade texter vilket minskar risken för att fakta försummats eller misstolkats över tid,72 

och där äldre dokument valts är syftet att analysera ursprunget till problemframställningar. 

Källkritiken används här för att komplettera kunskapen genom att granska avsändare och 

kontext i vilken dokument är författade. Författaren bör även vara medveten om personliga 

förutfattade meningar och antaganden som görs baserat på valet av material, samt fundera på 

om fakta verkar rimligt.73 Här är det viktigt att betona att propositionerna och 

utrikesdeklarationerna är författade av aktuella regering (våren 2018) med ideologiska 

utgångspunkter och motiveringar.   

                                                      
71 Bacchi. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Sid. 34. 
72 Thurén, Torsten. Sant eller falskt? Metoder i källkritik. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. 2003. Sid. 44.  
73 Ibid. Sid. 76-77.  
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4. Empiri 

 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis en bakgrund till tidigare svensk försvarspolitik följt 

av en kort beskrivning av det underliggande empiriska materialet till studien bestående av SOU 

2016:57 gällande Sveriges uppfattade säkerhetsläge, regeringens proposition 2017/18:44 om 

Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen samt 

regeringens utrikesdeklaration 2018. En djupare analys av materialets innebörd, 

språkanvändning och kontext appliceras i nästkommande kapitel där underliggande 

uppfattningar gällande problem till varför PESCO bör ingås presenteras.  

 

4.1 Bakgrund  

 

I regeringens försvarspolitiska proposition 2014/15:109 gällande utvecklingen och inriktningen 

av Sveriges försvarsmakt 2016–2020 beskrivs säkerhetsläget i Europa som försämrat sedan 

Rysslands ökade militära aktiviteter i Ukraina och östersjöområdet. I propositionen slås fast att 

hot och angrepp mot Sveriges säkerhet lämpligast hanteras i samarbete med andra länder, att 

eventuella konflikter i Sveriges närområde osannolikt endast drabbar ett land och att Sverige 

ämnar assistera andra EU-medlemsländer vid eventuella kriser eller konflikter samt räknar med 

samma ställningstaganden från övriga EU-medlemsländer, samtidigt som Sveriges militära 

alliansfrihet betonas.74 I DS 2014:20 analyserades det svenska försvaret i relation till det 

aktuella säkerhetsläget i syfte presentera säkerhetspolitiska förslag till regeringen efter 2015. 

Förslagen uttryckte att genom stöd till FN bidra till fred, via EU-medlemskapet vidhålla fortsatt 

solidaritet till medlemsländerna angående säkerheten i Europa, samt att samarbetet med NATO 

möjliggör utveckling av det svenska försvaret och förbättrar förmågan att delta i internationella 

militära operationer.75  

 

4.2 Betänkande om SOU 2016:57 

 

Till grund för lagförslag och beslut tillsätter regeringen utredningar, statens offentliga 

utredningar, för att samla korrekt information till grund för beslut vilket presenteras för 

                                                      
74 Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016 – 2020.  
75 DS 2014:20 Försvaret av Sverige: Starkare försvar för en osäker tid.  
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regeringen i ett betänkande.76 Den 20 augusti 2015 utsågs ambassadören Krister Bringéus till 

offentlig utredare och, vid tiden kanslirådet, Carl Magnus Eriksson huvudsekreterare i syfte att 

undersöka Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Kommittédirektivet angav att 

tid för inlämning var 31 augusti 2016 varefter betänkandet Säkerhet i ny tid överlämnades till 

regeringen.77 SOU utgör en del i det empiriska materialet för att analysera underliggande 

uppfattningar kring problemframställningar. För att sammanfatta huvuddragen i betänkandet 

redogörs innehållet för översiktligt.  

 

Utredningens uppdrag syftade till att objektivt granska samt klargöra innebörden och påverkan 

av de försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten Sverige ingår i för att uppmärksamma 

debatten kring samarbetena i Sverige. Sveriges militära alliansfrihet betonades inte ligga till 

föremål för utredningen.78  

 

4.3 Proposition 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade 

samarbetet inom Europeiska unionen 

 

I regeringens proposition föreslås Sveriges och riksdagens godkännande av Sveriges 

medlemskap i PESCO samt att det är en naturlig följd av de tidigare försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten och avtal med EU. Vidare föreslås förkortning av motionstiden 

till en dag. En övergripande bakgrund presenteras till samarbetet, dess grundläggande principer 

och innebörd, vilka åtaganden och kriterier samarbetet medför för Sverige samt på vilket sätt 

PESCO kommer styras. Regeringens förslag är att riksdagen godkänner Sveriges medlemskap 

i PESCO och motiveras med resonemang kring svensk säkerhet och samarbetet med EU som 

en del Sveriges möjlighet att bidra till internationell utrikespolitik. Vidare presenteras de direkta 

materiella konsekvenser samarbetet har för Sverige där PESCO inte uttrycks innebära ökade 

anslag till försvaret eller medföra ekonomiska ansträngningar samt att samarbetet ej beräknas 

få miljömässiga konsekvenser medan ett jämställdhetsperspektiv vidhålls i samtliga av EU:s 

alla globala projekt.79  

                                                      
76 Regeringen.se. ”Statens offentliga utredningar”. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/. (Hämtad 2018-04-25). 
77 SOU 2016:57. Betänkande av Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Säkerhet 

i ny tid.  
78 Ibid. Sid. 11.  
79 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen.  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/
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4.4 Regeringens utrikesdeklaration 2018 

 

Regeringens utrikesdeklaration för 2018 presenterades vid riksdagens utrikespolitiska debatt 

den 14 februari samma år och innehåller Sveriges linje och ståndpunkter för Sveriges 

utrikespolitik. Översiktligt presenteras linjen för Sveriges militära alliansfrihet och vikten av 

försvarssamarbeten, relationen till Sveriges grannländer och Ryssland, Sveriges relation till EU 

och ökade samarbeten, däribland PESCO, internationella samarbeten med bland annat FN, 

kärnvapen och nedrustning, jämställdhet i utrikespolitiken, demokrati, bilaterala relationer och 

synen på omvärldens utveckling, samt ställningstaganden i frågor om klimat och 

världshandeln.80   

                                                      
80 Sveriges utrikesdeklaration 2018.  
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5. Analys 

 

I det här kapitlet ämnas det empiriska materialet till grund för att besvara studiens syfte 

analyseras utifrån Bacchis policyanalys samt slutligen det teoretiska ramverket. Empirin utgörs 

av regeringens utredning om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten där 

säkerhetspolitiska utmaningar och möjligheter redogörs för och jämförs med propositionen om 

att ingå PESCO samt Sveriges ställningstaganden i utrikesdeklarationen.  

 

5.1 Vilka problem löser PESCO? 

 

I regeringens proposition till riksdagen med Sveriges undertecknande av PESCO presenteras 

en bakgrund till samarbetets nödvändighet. Bakgrunden inleds med en diskussion angående 

Europas säkerhetsläge där omfattande säkerhetspolitiska utmaningar i form av bland annat 

kriser inom och angränsande till unionen, påverkansoperationer, cyberangrepp, 

klimatförändringar och terrorism. Även att grundläggande institutioner och värderingar centrala 

för det europeiska samarbetet har kritiserats. Rysslands annektering av Krim samt involvering 

i Ukrainakonflikten presenteras som en viktig del för Europas säkerhetspolitiska beslut. 

Samtidigt uttrycks ett behov av att stärka EU genom ytterligare genomgående samarbete för en 

starkare europeisk sammanhållning. PESCO uttryck vidare vara en naturlig följd av de försvars- 

och säkerhetspolitiska aspekter i tidigare fördrag samt EU:s målsättningar gällande den 

gemensamma utrikespolitiken och internationella säkerheten.81  

 

Vidare presenterar regeringen motiveringar till varför Sverige bör gå med i PESCO där 

försvars- och säkerhetspolitiska skäl inom Europa lyfts fram som avgörande i förslaget. EU:s 

bidrag till demokrati, fred och försoning både regionalt och internationellt bör enligt Sverige 

värnas och stärkas för ytterligare utveckling. Europas säkerhetsläge presenteras som centralt i 

behovet av PESCO där säkerhetspolitiska hot inte anses vara möjliga för enskilda stater att 

hantera på egen hand. Samarbete uttrycks vara centralt även i förutsättningar för ett utökat 

europeiskt-transatlantiskt samarbete. Sveriges relation till EU anses vara av stor vikt för att 

garantera Sveriges nationella säkerhet samtidigt som det betonas att det svenska försvarets 

utvecklas från ett insatsförsvar till att fokusera på den nationella säkerheten. PESCO uttrycks 

                                                      
81 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen. Sid. 4-6. 
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vara en del i Sveriges förmåga att förbättra samarbetet med FN, NATO och delta i 

internationella operationer samt värna svenska nationella och regionala säkerhetspolitiska, 

civila eller militära, intressen.82  

 

I Sveriges utrikesdeklaration 2018 värnar regeringen om grundläggande principer om 

demokrati i relation till utrikespolitiken. Trygghet presenteras som centralt i en orolig omvärld 

på grund av klimathot, flyktingströmmar och inneslutande stater, där ökade samarbeten är 

lösningen. Den militära alliansfriheten presenteras som en grundläggande fortsatt förutsättning 

för svensk utrikespolitik vilket tjänar den nationella säkerheten och anses bidra till ett stabilt 

norra Europa. Samtidigt betonas även här vikten av utökade försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten på regional och internationell nivå. Gällande Sveriges förhållning till utländska 

aggressioner presenteras Sveriges förmåga att ge eller ta emot stöd vid militära kriser i EU- 

eller nordiska länder. För Sveriges trygghet presenteras den regionala säkerheten som 

avgörande och att regeringen avser att motverka förekomsten av sådana hot, av olika karaktärer, 

genom goda relationer till angränsande länder.83  

 

Vid analys av empirin där policyer analyserats kan presenterade orsaker, 

problemframställningar, till varför Sverige ingår PESCO sammanfattas till Sveriges och EU:s 

nationella och regionala försämrade säkerhetsläge, med Rysslands intressen och handlingar 

runt Östersjön och i Ukraina, nya former av hot med utmaningar inom klimatfrågor, terrorism 

och cyberangrepp samt interna hot eller kritik mot EU:s grundläggande principer och 

institutioner.  

 

5.2 Vilka förutfattade meningar eller antaganden ligger till grund för 

problemframställningarna?  

 

Här redogörs för antaganden och förutfattade kunskap vilket antas ligga till grund för hur 

beslutsfattare uppfattar problem genom att identifiera dikotomier, nyckelbegrepp och 

kategorier.  

 

  

                                                      
82 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen. Sid. 10-11. 
83 Sveriges utrikesdeklaration 2018. Sid. 1-3.  
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5.2.1 Dikotomier 

 

Genom att redogöra för hur policyskapare talar om relationen mellan problem inom nationell 

och internationell säkerhet samt militär alliansfrihet och försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten kan dikotomier undersökas för att tydliggöra och analysera dominerande 

förutfattade uppfattningar.  

 

Tidigare har problemframställningar redogjorts för där problem presenterats som bland annat 

hot mot nationell och internationell säkerhet. Här undersöks om en hotbild är dominerande i 

problemframställningen där PESCO avses lösa hot mot antingen nationell eller internationell 

säkerhet. Den europeiska säkerheten uttrycks gemensam med den svenska säkerheten där 

PESCO är ett steg i att garantera den säkerheten, återigen med särskilt avsikt på samarbetet med 

Finland och Tyskland.84 Således förstås den europeiska säkerheten och den nationella 

säkerheten som synonymt medan det utomeuropeiska säkerhetsläget i relation till PESCO anses 

kunna förbättras med samarbetet men inte presenteras som centralt i förutfattad kunskap till 

problemframställningarna. Problemen som framställs är således europeiska problem och 

därmed även nationella problem.  

 

Gällande förhållandet mellan svensk alliansfrihet och icke-alliansfrihet slår regeringen tydligt 

fast i utrikesdeklarationen 2018 att Sveriges militära alliansfrihet står fast och att respektive 

försvarspolitiska linje tjänar svensk utrikes- och säkerhetspolitiska ställning. Samtidigt betonas 

vikten av utländska regionala och internationella samarbeten för upprätthållande av 

alliansfriheten. Samarbetet med Finland betonas som särskilt betydande för svensk säkerhet 

och likaså samarbetet med länderna kring Östersjön, Estland, Lettland och Litauen. Samtidigt 

betonas att diplomatiska samtal med Ryssland vidhålls men att säkerhetspolitiska samarbeten 

mellan EU och Ryssland är omöjliga med Rysslands involvering i konflikten i Ukraina, vars 

agerande enligt policyskapare utgör en dominerande hotbild mot säkerheten. Med PESCO 

avses att Sveriges EU-medlemskap fördjupas och samarbeten utvecklas.85 Svenska 

policyskapare talar således inte om utökade militära samarbeten som en motsättning till den 

svenska alliansfriheten utan en del i ett fördjupat EU-medlemskap och en förstärkning av 

alliansfriheten.  

 

                                                      
84 Sveriges utrikesdeklaration 2018. Sid. 3. 
85 Ibid. Sid. 1-3.  
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5.2.2 Nyckelbegrepp 

 

Nyckelbegrepp identifieras för att förstå hur policyskapare ser på och uppfattar särskilda 

begrepp vilket därmed bidrar till ökad förståelse för huvudsakliga punkter i en policy.  

 

Av regeringen presenteras regional säkerhet och hot som centrala begrepp i 

problemframställningarna. Säkerheten presenteras även innebära olika typer av problem inom 

olika områden, exempelvis europeisk och regional säkerhet, nationell säkerhet, internationell 

säkerhet, försvars- och säkerhetspolitisk säkerhet och hot inom klimatförändringar, terrorism, 

hållbar utveckling, flyktingströmmar och demokrati i världen.86 Samtidigt slås fast att fokus för 

Sveriges utrikespolitik är det svenska folkets trygghet.87 I propositionen om PESCO och 

Utrikesdeklarationen 2018 presenteras främst hot mot den nationella och regionala säkerheten 

av militära och säkerhetspolitiska aspekter med avseende på Rysslands aktiviteter i Ukraina 

och annekteringen av Krim, vilka fördömts av EU. Det uppfattade begreppet säkerhet förväntas 

här förbättras av ett ökat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete.88 Säkerheten benämns även 

på andra områden där EU, som global aktör, och Sveriges gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik uttrycks stå för att gemensamt kunna motverka internationella hot mot den 

gemensamma säkerheten. Däribland innefattande hotet om klimatförändringar, 

flyktingströmmar i världen, hot om kärnvapen, cyberangrepp eller terroristattentat medan 

arbetet för demokratisk utveckling, fred och försoning i Europa och omvärlden, bekämpning 

av fattigdom och målen inom Agenda 2030 förbättras.89 90  

 

Problemframställningar inom säkerheten vilka PESCO förväntas lösa berör således begreppen 

nationell och regional säkerhet där Sverige och EU:s ökade förmåga att hantera främst militära 

hot från Ryssland är dominerande.  

 

  

                                                      
86 Sveriges utrikesdeklaration 2018. Sid. 1-2. 
87 Ibid. Sid. 2. 
88 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen. Sid. 4-5.  
89 Ibid. Sid. 10.  
90 Sveriges utrikesdeklaration 2018. 
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5.2.3 Kategorier 

 

Kategorier identifieras för att förstå hur policyskapare ser på grupper i samhället eller i den här 

studien internationellt/regionalt och hur respektive grupper, kategorier, på förhand värderas i 

relation till säkerheten och säkerhetshot inom policyn.  

 

Identifierbara kategorier gällande folk och stater i debatten och problemframställningarna kring 

PESCO är främst det svenska folket, EU och dess medborgare, de nordiska länderna, baltiska 

staterna, angränsade stater till Ryssland samt flyktingar. Ur säkerhetspolitiska aspekter 

kategoriseras det nordiska samarbetet och samarbetet runt Östersjön i den svenska diskursen 

som centralt där det gemensamma hotet utgörs av Rysslands aktiviteter i närområdet.91 92 Det 

svenska folkets trygghet kan kategoriseras i samhörighet med det nationella säkerhetsläget 

vilket i utrikesdeklarationen uttrycks vara det huvudsakliga målet med Sveriges utrikespolitik.93 

PESCO uttrycks därmed trygga säkerheten för den svenska befolkningen medan exempelvis 

flyktingar sökandes till Sverige i regeringens utrikesdeklaration ses som ett säkerhetsproblem 

snarare än en samhällsgrupp i behov av skydd, via PESCO.  

 

5.3 Hur har problemframställningarna kommit att existera? 

 

Till huvudsaklig grund för regeringens och riskdagens godkännande av PESCO presenteras och 

analyseras här statens offentliga utredning 2016 angående Sveriges försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten i dagsläget samt innebörd och förutsättningar för framtiden i 

syfte att förstå bakgrunden till underliggande problemframställningarna presenterade i 

propositionen om PESCO.  

 

Uppdraget för utredningen tillkom efter de försvarspolitiska förhandlingarna 2015 och erkänner 

att nya säkerhetshot av diversifierande slag i dag förekommer i konstrast till enbart militära hot, 

exempelvis inom områdena klimat och terrorism. Utredningen ämnade ur ett brett perspektiv 

redogöra för Sveriges säkerhetspolitiska ställning till säkerhets- och försvarspolitiska 

samarbeten inom norden, nordisk-baltiska, svensk-finska samt Sveriges samarbeten med EU, 

                                                      
91 Sveriges utrikesdeklaration 2018. Sid. 2. 
92 SOU 2016:57. Säkerhet i ny tid. Sid. 12,  
93 Sveriges utrikesdeklaration 2018. Sid. 1. 
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FN, OSSE och NATO. Den svenska militära alliansfriheten skulle inte utvärderas.94 Vidare 

presenteras en bakgrund till dagsläget för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik där svenska 

medlemskap i bland annat EU, FN och officiella deklarationer redogörs för samtidigt som det 

slås fast att Sverige vid angrepp eller krissituationer är i behov av assistans utifrån. 

Medlemskapet i EU samt solidariteten mellan medlemsstaterna utgör grunden för Sveriges 

säkerhetspolitiska samarbeten med EU. Samtidigt betonas att Sverige tidigare inte åtagit 

förpliktelser att stödja eller assistera länder med vilka samarbeten ingåtts. Sveriges och 

angränsande områdens säkerhetsläge presenteras där ryska aggressioner i Ukraina och i 

Östersjön betonas som en viktig faktor i Sveriges säkerhetspolitik med svårighet att bedöma 

rysk expansionistisk politik. Rysk utrikespolitik anges vidare ha försvagat den europeiska 

säkerheten sedan Kalla krigets slut där spänningarna mellan EU och NATO gentemot Ryssland 

utspelas i östersjöregionen. Utredningen presenterar fyra punkter angående säkerheten i 

Sveriges närområde: att Ryssland i dagsläget och i förutsägbar framtid är det enda landet som 

militärt kan angripa andra stater i svenskt närområde. Ett direkt ryskt angrepp mot Sverige är 

väldigt otänkbart. Vid eventuellt ryskt angrepp på baltiska stater bedöms Sveriges involvering 

i ett tidigt skede vara hög. Den fjärde punkten är att ett ryskt angrepp mot baltiska stater 

emellertid förefaller osannolikt.95 Samtidigt presenteras att vid eventuellt angrepp är Sverige i 

stort behov av militärt stöd från utlandet även om en hög klass vidhålls i det svenska försvaret.96  

 

Utredningen redogör därmed för de säkerhetspolitiska hot presenterade som bakgrund för 

Sveriges behov av PESCO. Utredningen belyser nya typer av hot mot svensk nationell och 

regional säkerhet och fortsatt internationellt samarbete. Den regionala säkerheten bedöms 

stärkas av det bilaterala samarbetet med Finland samt ett utökat samarbete mellan norden och 

de baltiska staterna.97 EU presenteras som den viktigaste arenan för svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik där ett utökat samarbete och delaktighet i civil- och militär krishantering utgör 

grunden för EU:s gemensamma utrikespolitik. NATO presenteras som fortsatt huvudsakliga 

aktör angående den militära säkerheten i Europa i kontrast till ett ökat militärt samarbete inom 

EU, förutsatt att Brexit inte påverkar den synen. Solidariteten mellan EU-medlemsländerna 

anses vara stärkt sedan terroristattackerna i Paris 2015 vilka tjänade som en påminnelse om 

EU:s konkreta roll i att förmedla stöd i krissituationer.98  

                                                      
94 SOU 2016:57. Säkerhet i ny tid. Sid. 11. 
95 Ibid. Sid. 12-13.  
96 Ibid. Sid. 14.  
97 Ibid. 14-15.  
98 Ibid. Sid. 101-102.  
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Sammanfattningsvis går ej endast en tydlig orsak till varför Sveriges säkerhetsläge upplevs 

försämrat att utläsa utan är snarare resultatet av en kombination av faktorer bestående av en 

ökad rysk närvaro och aggressioner i östersjöområdet och Ukraina, oroligheter inför nya typer 

av hot med exempelvis terroristattackerna i Paris 2015 samt Brexits påverkan på behovet av ett 

gemensamt europeiskt försvar vilket medfört ett större behov av ett starkt EU för att hantera 

nya typer av utmaningar. Innan ansågs således den militära delen av EU:s 

krishanteringsförmåga hanteras separat av NATO-ländernas egna medlemskap, detta 

förändrades i och med Storbritanniens utträde ur EU vilket lett till EU:s ökade militära 

samarbete.  

 

5.4 Vad utelämnas eller lämnas oproblematiskt i problemframställningarna?  

 

Här redogörs för uteblivna problemframställningar eller alternativa förståelser till varför 

PESCO löser uppfattade problem, vilka tidigare presenterats som nationella och regionala 

säkerhetshot av varierande slag för att enligt studiens syfte besvara hur alliansfriheten antas 

påverkas av PESCO och ett utökat utländsk säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete.  

 

Säkerhetshoten uppfattas lösas genom ökat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete men 

frågan om vilka alternativa problem som kan uppstå eller förbises med PESCO återstår. I 

tidigare säkerhetspolitiska utredning, SOU 2016:57, presenterades utredningens resultat kring 

säkerhetspolitiska utmaningar, till stor del ryska aggressioner i Ukraina, och innebörden av 

samarbeten vilket tidigare redogjorts för och antas ligga till grund för hur problem uppfattats i 

svensk säkerhets- och försvarspolitik. I utredningens uppdrag fastställdes att den svenska 

militära alliansfriheten inte skulle vara föremål för utvärdering99 samtidigt som Sverige är i 

behov av ett utökat militärt samarbete i samband med ett starkt nationellt försvar för att 

upprätthålla alliansfriheten.100 Vid fokus på Sveriges militära alliansfrihet slås den tydligt fast 

i utrikesdeklarationen 2018 medan försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten där stöd erbjuds 

och förväntas av samarbetspartners presenteras som avgörande för framtida svensk säkerhet.101  

 

I SOU 2016:57 återges en kortare definition av den militära alliansfriheten istället för en full 

utvärdering. Med militär alliansfrihet menas att ett land inte är med i en allians av militär 

                                                      
99 SOU 2016:57. Säkerhet i ny tid. Sid. 11.  
100 Ibid. Sid. 36.  
101 Sveriges utrikesdeklaration 2018. Sid. 1. 
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karaktär. Vidare betonas emellertid att Sverige är medlem i den politiska alliansen EU och 

reflekterar över hur långt ett militärt samarbete kan utvecklas utan att bilda en militär allians 

med slutsatsen att samarbeten övergår i allians när respektive militära samarbete traktatfästs.102 

I propositionen presenteras således undertecknandet av PESCO inte strida mot Sveriges militära 

alliansfrihet, med PESCO som ett mellanstatligt projekt103, medan statens offentliga utredning 

har en motsägande uppfattning om när en militär allians ingås, vilket utgör den tydligaste 

uteblivna problematiken i det presenterade materialet.  

 

5.5 Vilka effekter medför problemframställningarna? 

 

Här redogörs för vilka effekter specifika problemframställningar och lösningar, PESCO, 

medför ur ett diskursivt perspektiv, hur diskursen formar problemframställningar och eventuellt 

ställer samhällsgrupper/stater mot varandra, samt direkta materiella konsekvenser av PESCO.  

 

Propositionen om PESCO redogör för de konkreta effekter samarbetet medför för Sveriges 

försvars- och säkerhetspolitik. Direkta följder antas vara dess innebörd för svensk 

utrikespolitik, dels kopplat till frågor om identitet och önskade fördjupade samarbeten främst 

med USA men även inom EU, vilket uppmärksammar ett större intresse för samarbeten efter 

Brexit.104 Vidare presenteras att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten utökas 

och att förmågan att hantera kriser förbättras i takt med en ökad osäkerhet i Sveriges 

närområde.105 Vidare konsekvenser i regeringens proposition är att Sveriges försvars- och 

säkerhetspolitiska positiva ställning till ett utökat politiskt samarbete fastställs.106  

 

5.5.1 Diskursiva effekter och subjectification effects 

 

I regeringens proposition om PESCO motiveras samarbetet enligt tidigare presenterade 

problemframställningar, säkerhetshot, men här uppmärksammas vilka möjliga förbisedda 

effekter återgivna problemframställningar har på specifika grupper och hur lösningarna ställer 

grupper mot varandra eller ökar spänningar.  

                                                      
102 SOU 2016:57. Säkerhet i ny tid. Sid.176.  
103 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen. Sid. 10.  
104 SOU 2016:57. Säkerhet i ny tid. Sid. 14-20. 
105 Ibid. Sid. 21. 
106 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen. Sid. 12.  
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För att identifiera möjliga förbisedda effekter av hur problem framställs analyseras de lösningar 

PESCO erbjuder vilka tidigare presenterats medföra ökad nationell och regional säkerhet, ökad 

sammanhållning inom EU med sammanförd politik, ökat skydd mot nya former av hot samt 

stabilitet i östersjöområdet. Möjliga förbisedda konsekvenser blir därmed ett närmare 

samarbete med EU även inom försvarsfrågor vilket tar längre avstånd från en militär alliansfri 

ställning och riskerar försämra Sveriges diplomatiska relationer med Ryssland.  

 

5.5.2 Lived effects 

 

Gällande materiella effekter av PESCO presenteras en förändrad försvarspolitik med 

omfördelning av resurser inom försvarsbudgeten utan ekonomiska förpliktelser för 2018 men 

att specifik verksamhet inom PESCO kan påverka Sveriges försvarsbudget och verksamhet 

vilket enligt propositionen vid det tillfället ska bedömas enligt nationell förmåga.107 Eventuella 

effekter av PESCO blir därmed ökade anslag till särskilda projekt inom samarbetet och krav på 

Sveriges försvarsbudget vilket främst drabbar svenska skattebetalare. Ökade försvarsanslag och 

en högre militär aktivitet i östersjöområdet presenteras även leda till en högre rysk militär 

närvaro för att upprätthålla en likvärdig militär balans.108  

 

5.6 Teoretisk anknytning till problemframställningar och policy  

 

För att tillämpa ett verktyg för förståelse för uppfattade problem och policy kan det teoretiska 

ramverket och resonemang om starka och svaga stater samt teorin om säkerhetskomplex 

appliceras. I Sveriges fall antas politiskt starka stater med begränsad militär kapacitet vara mer 

sårbara för utländska militära angrepp på grund av resursmässiga brister. Säkerhetskomplex 

antas existera och konstrueras av staters beteenden inom samma region innebärande att 

säkerhetspolitiska relationer är beroende av ett ömsesidigt beteende. Utgångspunkten för 

beslutet om att ingå i PESCO bör analyseras med vetskapen om antaganden gjorda vid 

utrikespolitiskt beslutsfattande där utrikespolitiska beslut antas vara riktade till utländska stater. 

Enligt klassificeringen om staters politiska styrka, utländsk inflytande/militärmakt och 

sårbarhet kan Sveriges ses som en stark politisk stat med svagare militär vilket kopplas samman 

                                                      
107 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen. Sid. 12.  
108 SOU 2016:57. Säkerhet i ny tid. Sid. 20. 
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med teorin om säkerhetskomplex. Stater antas vid upplevda hot mot den regionala och 

nationella säkerheten ingå samarbeten för att öka den militära beredskapen gentemot 

angränsande hotfulla stater, i Sveriges fall Ryssland. Hotens realitet kan enligt teorin 

ifrågasättas där hot enligt stater är subjektiva alternativt objektiva. I problemframställningar 

presenteras emellertid ryska ageranden i Ukraina som en central del i det uppfattat försämrade 

säkerhetsläget109 och kan antas utgöra en objektiv hotbild mot svensk nationell säkerhet delad 

av EU.  

 

För att återkoppla till teorin om säkerhetskomplex presenteras i det empiriska materialet 

framställda problem angående europeiska och svenska uppfattningar kring säkerhetsläget där 

Rysslands aktiviteter anses utgöra en central del i hotbilden mot den europeiska och nordiska 

regionen.110 I utrikesdeklarationen uttrycks även att den regionala säkerheten är beroende av 

samtal med staterna runt Östersjön och att speciell dialog med Ryssland bör upprätthållas för 

att främja säkerheten, medan stark kritik riktas mot ryska ageranden.111 Enligt teorin 

konstrueras säkerhet och hot mot den säkerheten genom interaktion med angränsande regionala 

stater. Sveriges agerande kan ses förenligt med teoretiska antaganden om att utrikespolitiska 

relationer utgörs av rädsla eller goda diplomatiska förbindelser orsakat av gamla diplomatiska 

relationer samt ideologiska skiljaktigheter. Samtidigt betonas även att möjligheterna för en 

förbättring av det internationella säkerhetsläget möjliggörs genom PESCO,112 därmed ej sagt 

att det internationella säkerhetsläget direkt förbättras med PESCO. Säkerhetskomplex kan 

därmed enligt teorin förändras genom samarbeten där maktrelationer skiftar med militära 

samarbeten och fler aktörer, EU, räknas i den regionala säkerheten. För att analysera nya typer 

av hot utomstående den regionala, tidigare presenterade som terrorism, cyberverksamhet, 

klimatförändringar, kan dock inte teorin erbjuda ett tillräckligt analytiskt ramverk för att förstå 

Sveriges ageranden.  

 

  

                                                      
109 SOU 2016:57. Säkerhet i ny tid. Sid. 12-13.  
110 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen. Sid. 4-6. 
111 Sveriges utrikesdeklaration 2018. Sid. 2. 
112 Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom Europeiska 

unionen. Sid. 10. 
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6. Avslutning 

 

I den här studien har Sveriges ingående av PESCO (Permanenta Strukturerade Samarbetet inom 

Europeiska unionen) undersökts genom att identifiera hur Sverige uppfattar och framställer 

problem med Carol Lee Bacchis kritiska policyanalys ”What’s the problem represented to be?” 

med koppling till det huvudsakliga teoretiska ramverket om nationell säkerhet och regionala 

säkerhetskomplex. Uppfattade problem antas lösas genom en policy där Sveriges försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten utökas, samt vilken effekt ett utökat militärt samarbete antas ha 

på den svenska militära alliansfriheten. Här redogörs vidare i detalj för studiens slutsatser 

utifrån de analytiska frågorna och hur teorin använts för att tolka Sveriges ageranden samt 

studiens hur studiens syfte och underliggande frågeställningar besvarats. Avslutningsvis följer 

en diskussion kring studiens resultat och vidare forskning.  

 

Genomgående har studiens syfte och frågeställningar besvarats med kopplingar till teori om 

säkerhet. Den första frågeställningen, Vilka problem framställs i svenska policydokument till 

att ingå PESCO och vilken uppfattning grundas problemen i?, ämnade identifiera vilka problem 

som framställs angående den svenska säkerheten samt hur de uppkommit. Genom att applicera 

Bacchis kritiska policyanalys utifrån fem kritiska frågor har den första frågeställningen 

besvarats med de tre första analytiska frågorna. Huvudsakliga problemframställningar har med 

den första analytiska frågan sammanfattats till en ökad oro kring Sveriges och EU:s nationella 

och internationella säkerhet där den regionala säkerheten med Rysslands aktiviteter i Ukraina 

och i östersjöområdet anges utgöra ett huvudsakligt problem till grund för Sveriges vidare 

intressen av militära samarbeten. Nya former av hot både i Sveriges närområde och 

internationellt anses även utgöra problem för svensk och europeisk säkerhet och utrikespolitik 

där delvis internationella frågor inom klimat, terrorism och cyberverksamhet kan motverkas 

genom ett starkare EU.  

 

Med den andra och tredje analytiska frågan har förförståelse till uppfattningen av 

problemframställningar redogjorts för där dikotomier, nyckelbegrepp och kategorier 

identifierats och analyserats. I analysen presenterades svenska policyskapare anse utökade 

militära samarbeten vara av väsentlig vikt för svensk säkerhet, vilket försämrats sedan 

Rysslands involvering i Ukraina, där utökade säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten inte 

anses utgöra en motsättning till svensk militär alliansfrihet. Huvudsakliga resultat av 
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dominerande begrepp har presenterats som nationell och regional säkerhet samt hot från främst 

Ryssland där säkerheten anses förbättras via en ökad förmåga att hantera hot. Flyktingar har i 

utrikesdeklarationen 2018 presenterats som ett problem, vilket kan lösas med ett starkare EU, 

snarare än som en grupp i behov av PESCO. Här tolkas den utrikespolitiska policyn vara 

föremål för en förändrad diskurs där det svenska folkets trygghet prioriteras och format hur 

problem uppfattas och policyer utformas. Den tredje analytiska frågan redogjorde vidare för 

vilken bakgrund problemframställningarna grundats i där en kombination av faktorer bestående 

av ryska aggressioner och konflikten i Ukraina, terrorism och Brexit presenterats som 

avgörande för hur problem och behovet av PESCO kommit att uppfattas.  

 

Den andra frågeställningen, Hur antas PESCO påverka den militära alliansfriheten och svensk 

säkerhet?, ämnade förstå alliansfrihetens betydelse i svensk säkerhets- och försvarspolitik. 

Genom att utgå från Bacchis analytiska frågor, fyra och fem, angående vad som utelämnas i 

problemframställningarna samt vilka effekter problemframställningarna med vederbörande 

lösningar medför undersöktes alternativa problemframställningar, det som utelämnas, och vilka 

oavsiktliga effekter uppfattade problemen och respektive lösningar har på samhället och 

specifika grupper. Studiens slutsatser är att huvudsakliga uteblivna problemframställning, i 

linje med studiens syfte, utgörs av hur alliansfriheten i praktiken påverkas av utökade militära 

samarbeten även om alliansfriheten enligt policyskapare officiellt kvarstår. Konkret hur den 

militära alliansfrihetens ställning skulle påverkas vid konflikt där en stat undertecknat PESCO 

ingår kan inte den här studien besvara. Emellertid har en djupare förståelse uppnåtts för varför 

Sverige utökar militära samarbeten och hur policyskapare anser att alliansfriheten påverkas.  

 

Innebörden av presenterade resultat kan summeras till att svensk säkerhets- och försvarspolitik 

enligt svenska policyskapare uppges vara i behov av ökat samarbete med utländska 

försvarsmakter för att hantera uppfattade olika hot från främst Ryssland men även andra aktörer 

mot den regionala och nationella säkerheten. Hur problem har uppkommit och framställts i 

svensk policy har även jämförts med det teoretiska ramverket för att bidra med ökad förståelse 

för vad som påverkar svenskt agerande policyskapande. För återkoppling mellan syftets 

frågeställningar och teori har det teoretiska ramverket erbjudit ett verktyg för att förstå svenskt 

agerande. Den svenska uppfattningen om den regionala säkerheten har tolkats utifrån 

angränsande staters handlingar, ryska aggressioner, och belyst ett behov av europeiskt stöd för 

att hantera hot mot den nationella och regionala säkerheten. Emellertid har vid analys av 

problemframställningar även nya kategorier av hot, exempelvis terrorism, cyberverksamhet och 



 35 

klimatförändringar, presenterats som säkerhetsutmaningar vilket inte specifikt behandlats i 

teorin. Vidare har frågan presenterats som ett exempel på utrikespolitiskt beslutsfattande där 

beslut är riktade till utländska stater. Det teoretiska ramverket har således delvis erbjudit 

förståelse för ökade militära samarbeten men inte för att förstå samtliga presenterade 

problemframställningar angående nya typer av hot.  

 

Avslutningsvis har den här studiens resultat och slutsatser landat i ett kritiskt förhållningssätt 

med konstruktivistiska utgångspunkter till svensk policy och nått en djupare förståelse för 

Sveriges utökade militära samarbeten och den militära alliansfrihetens aktuella ställning i 

svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Huvudsakliga syfte har besvarats i linje med det 

ursprungligt formulerade forskningsproblemet där även möjliga konsekvenser utav Sveriges 

policy analyserats med fokus på alliansfriheten. Synen på ett starkare EU har i enlighet med 

svenska problemframställningar uttryckt vikten av ökade säkerhetsrelaterade samarbeten för att 

även värna om den militära alliansfriheten. Policyskapare antas därmed ha ett intresse av att 

bevara alliansfriheten även om den svenska politiken anses vara tydligt beroende av 

förändringar i närområdets säkerhetsläge och EU:s sammanhållning. Vidare kan antas att 

diskursen förändrats gällande vikten av säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten sedan 

Rysslands involvering i Ukraina och Brexit. En ökad fokus vid nationell och regional säkerhet 

snarare än utomeuropeisk och internationell säkerhet har därmed identifierats prägla språket, 

kontexten och policyer. Svenska policyskapare har därmed visats påverkats av nya antaganden 

om säkerhet där ökade samarbeten är en del i att trygga den nationella och regionala säkerheten 

samt det svenska folkets trygghet.  

 

Vidare forskning på området kan exempelvis redogöra för framtida uppfattade problem och 

jämföra hur problem framställts. Att jämföra Sveriges säkerhetsläge, försvars- och 

säkerhetspolitik och problemframställningar uttryckt i en framtida svensk debatt kan visa på att 

förändringar i diskursen påverkar alliansfrihetens ställning. Även ideologiska skillnader kan 

undersökas där följdmotioner till Proposition 2017/18:44 om PESCO analyseras för att belysa 

den svenska inrikespolitiska debatten kring ett starkare EU, om problemframställningar skiljs 

åt och alliansfrihetens framtida ställning i svensk utrikespolitik.   



 36 

Referenser 
 

Bacchi, Carol Lee. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Uppl. 1. Frenchs 

Forest, N.S.W.: Pearson. 2009.  

 

Benavente, Enrique Mora. European Council on Foreign Relations. “Time for the Sleeping 

Beauty to wake”. (2017-11-15). 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_time_for_the_sleeping_beauty_to_wake (Hämtad 

2018-04-02) 

 

Bergström, Göran, Boréus, Kristina. (red.). ”Textens mening och makt: metodbok i vetenskaplig 

text- och diskursanalys”. Uppl. 3:2. Lund: Studentlitteratur AB. 2012.  

 

Bially Mattern, Janice. Ordering International Politics. Identity, Crisis and Representational 

Force. New York: Routledge. 2005.  

 

Bjereld, Ulf, Demker, Marie. Utrikespolitiken som slagfält. De svenska partierna och 

utrikesfrågorna. Upp. Stockholm: Nerenius & Santérus. 1995. Sid. 75.  

 

Bjereld, Ulf. Svensk utrikespolitik i ett historiskt perspektiv. I Sverige i Världen. Brommesson, 

Douglas, Ekengren, Ann-Marie. (red.). Uppl. 2. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 2011.  

 

Breuning, Marijke. Foreign Policy Analysis – A Comparative Introduction. Uppl. 1. New York: 

Palgrave Macmillan. 2007. Sid. 99-101. 

 

Brommesson, Douglas. Sverige och EU. I Sverige i Världen. Brommesson, Douglas, Ekengren, 

Ann-Marie. (red.). Uppl. 2. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 2011.  

 

Buzan, Barry. People, States and Fear. Uppl. 2. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 

Inc. 1991.  

 

Coelmont, Jo. Egmont institute. ”With PESCO Brought to Life, Will European Defence Live 

Happily Ever After?”. 

http://aei.pitt.edu/88540/1/SPB90.pdf. (Hämtad 2018-04-02). 

 

Demker, Marie. Colonial Power and National Identity: Pierre Mendès France and the History 

of French Decolonialization. Santérus Academic Publishing. 2008.  

 

Demker, Marie. Idéer, normer, identiteter och diskurser i utrikespolitiken. I Sverige i Världen. 

Brommesson, Douglas, Ekengren, Ann-Marie. (red.). Uppl. 2. Malmö: Gleerups Utbildning 

AB. 2011.  

 

DS 2014:20 Försvaret av Sverige: Starkare försvar för en osäker tid.  

 

European External Action Service. (2018-03-05). “Permanent Structured Cooperation 

(PESCO) – factsheet”.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-

cooperation-pesco-factsheet_en (Hämtad 2018-04-06). 

 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_time_for_the_sleeping_beauty_to_wake
http://aei.pitt.edu/88540/1/SPB90.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en


 37 

Finnemore, Martha. National Interests in International Society Itacha & London: Cornell 

University Press. 1996. 

 

Goldstein, Judith, Keohane, Robert O. Ideas and Foreign Policy. Beliefs, Institutions and 

Political Change. Ithaca & London: Cornell University Press. 1993.  

 

Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon, Nilsson, Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys. Uppl. 2. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 2014. Sid. 94. 

 

Premfors, Rune. Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet. Uppl. 1. Lund: 

Studentlitteratur. 1989. 

 

Proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016 – 2020.  

 

Proposition 2017/18:44. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbeten inom 

Europeiska unionen. 

 

Regeringen.se. ”Statens offentliga utredningar”. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/. (Hämtad 2018-04-

25). 

 

Riksdagen.se. ”Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom 

Europeiska unionen”.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/sveriges-deltagande-i-det-

permanenta_H50344. (Hämtad 2018-04-24). 

 

Ringmar, Erik. Identity, Interest and Action: A cultural Explanation of Sweden’s Intervention 

in the Thirty Years War. Cambridge: Cambridge University Press. 1996.  

 

SOU 2016:57. Betänkande av Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten. Säkerhet i ny tid.  

 

Sveriges Riksdag. ”Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom 

Europeiska unionen”.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-deltagande-i-det-

permanenta_H501UFöU3. (Hämtad 2018-04-07). 

 

Sveriges utrikesdeklaration 2018.  

 

Tallberg, Jonas. (red.), Gustavsson, Jakob. (red.). Internationella relationer. Uppl. 1. Lund: 

Studentlitteratur. 2006.  

 

Thurén, Torsten. Sant eller falskt? Metoder i källkritik. Stockholm: 

Krisberedskapsmyndigheten. 2003.  

 

Yin, Robert K. Fallstudier: design och genomförande. Uppl. 1:1. Malmö: Liber AB. 2007.  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/sveriges-deltagande-i-det-permanenta_H50344
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/sveriges-deltagande-i-det-permanenta_H50344
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-deltagande-i-det-permanenta_H501UFöU3
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-deltagande-i-det-permanenta_H501UFöU3

	PESCO – ett hot mot svensk alliansfrihet?
	En kritisk studie av svensk utrikespolitisk policy och utökade militära samarbeten
	Georg Hardell
	Uppsats för C-seminariet, 15 HP
	1. Inledning
	1.1 Problemformulering
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsningar

	2. Det teoretiska ramverket
	2.1 Tidigare forskning - Idéer, normer, identiteter och diskurs i utrikespolitiskt beslutsfattande
	2.2 Utrikespolitisk analys
	2.3 Nationell säkerhet och Regional Security Complex Theory
	2.3.1 Bakgrund
	2.3.2 Regional Security Complex Theory

	2.4 What’s the problem represented to be?

	3. Metod
	3.1 Presentation av vald metod
	3.2 Fallstudie
	3.3 Policyanalys och ”What’s the problem represented to be?”
	3.4 Operationalisering
	3.5 Analys ur WPR
	3.5.1 What’s the problem represented to be in a specific policy?
	3.5.2 What presuppositions or assumptions underlie this representation of the problem?
	3.5.3 How has this representation of the problem come about?
	3.5.4 What is left unproblematic in the problem representation? Where are the silences? Can the problem be thought about differently?
	3.5.5 What effects are produced by this representation of the problem?
	3.5.6 How/where is this representation of the problem produced, disseminated and defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?

	3.6 Reflexivitet
	3.7 Material och källkritik

	4. Empiri
	4.1 Bakgrund
	4.2 Betänkande om SOU 2016:57
	4.3 Proposition 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
	4.4 Regeringens utrikesdeklaration 2018

	5. Analys
	5.1 Vilka problem löser PESCO?
	5.2 Vilka förutfattade meningar eller antaganden ligger till grund för problemframställningarna?
	5.2.1 Dikotomier
	5.2.2 Nyckelbegrepp
	5.2.3 Kategorier

	5.3 Hur har problemframställningarna kommit att existera?
	5.4 Vad utelämnas eller lämnas oproblematiskt i problemframställningarna?
	5.5 Vilka effekter medför problemframställningarna?
	5.5.1 Diskursiva effekter och subjectification effects
	5.5.2 Lived effects

	5.6 Teoretisk anknytning till problemframställningar och policy

	6. Avslutning
	Referenser

