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Abstract

Towards supranationality? The future of the EU’s Common Foreign- and 

Security Policy. A comparative case study of Denmark and France.

Authors: Sofie Lindberg and Sophie Zufferey 

The aim of this paper is to explain how the European Union’s common strategy for the 

Common Foreign- and Security Policy (CFSP) will change with the implementation of the 

Treaty of Lisbon. A comparative case study and qualitative method is used. On the basis of 

Smith’s theory of institutionalization we will analyze two member states: France and 

Denmark. Our aim is to see which standpoints these countries have taken concerning the 

CFSP. We have chosen, in order to analyse the inner and outer factors, to use the liberal 

intergovernmental “two level game” theory as a theoretical approach. The purpose of the 

CFSP is to gradually increase the sovereign states’ foreign policy cooperation. The aim of the 

CFSP is to become an international visible and active player that represents the people of the 

European Union. At the moment the CFSP is an intergovernmental part of the EU, however 

there are presentiments that this will change and that CFSP will achieve supranationality.

In conclusion, the results of the case study shows that Denmark is aiming for the CFSP 

cooperation to remain on an intergovernmental platform. France is aiming toward 

supranationality and a stronger cooperation within the CFSP.  In time, with the full 

implementation of the CFSP, the EU will be able to compete on a global platform.

Keywords: European Union, Common Foreign- and Security Policy (CFSP), Treaty of 

Lisbon, supranationality, liberal intergovernmentalism, rational choice institutionalization, 

governance, France, and Denmark.
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1. Introduktion                                                                            

I detta kapitel följer en redogörelse för hur vi arbetat fram det valda ämnet, syfte samt 

frågeställningar. Vi tar även upp de avgränsningar vi tvingats göra. Avslutningsvis kommer 

ett avsnitt om tidigare forskning. 

1.1. Problem     

”Medlemsstaterna ska aktivt och förbehållslöst stödja unionens utrikes- och säkerhetspolitik i 

en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet...” 

(Lissabonfördraget 2008:38)  

Ett enat Europa var under lång tid en främmande tanke. Europas blodiga och konfliktfyllda 

historia gjorde ett gränsöverskridande samarbete mellan staterna i Europa omöjligt. Men då de 

säkerhetspolitiska förutsättningarna ändrades i och med andra världskrigets slut kom den 

orimliga enhetstanken att ändras. Nu behövde Europa dels en garanti för att förhindra nya 

oroligheter och konflikter, men även en gemensam utrikes- och försvarsstrategi för att utåt 

säkra det egna territoriet. 

Idag har Europeiska Unionen (EU) ett mellanstatligt samarbete då det gäller den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Till skillnad från övriga EU är GUSP’s 

primära syfte att över tiden öka de suveräna staternas utrikespolitiska samarbete. När EU 

undertecknade det nya grundlagsförslaget Lissabonfördraget den 13 december 2007 

(Europa.eu Lissabonfördraget) trädde flertalet ändringar ikraft. Dessa ändringar ämnar dels 

till att fördjupa samarbetet kring GUSP. Syftet är att GUSP ska bli en synligare internationell 

aktör.

EU är dock splittrat när det gäller fördjupningen av GUSP som samarbetsområde. Somliga 

medlemsstater ser gärna att samarbetet stannar på mellanstatlig nivå och att det skall vara upp 

till vardera stat att bestämma hur mycket och vilka resurser som ska läggas på GUSP. 

Skeptikerna till samarbetsfördjupning säger att ett utökat samarbete för GUSP leder till ökad 

militarisering (Ritter:2008:14). Andra medlemsstater vill fördjupa samarbetet och göra GUSP 

till en överstatlig del. Detta skulle leda till att EU kan agera som en enad aktör gällande 
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internationella angelägenheter.  De som ställer sig bakom ett fördjupat samarbete menar att 

detta samarbete leder till ökad säkerhet, dels för EU som utrikespolitisk aktör men även för 

övriga världen (Ritter 2008:14). EU:s medlemsstater ställer sig i olika läger. Mycket om hur 

framtiden för GUSP kommer att se ut beror på huruvida Lissabonfördraget kommer att godtas 

som EU:s nya grundlag. Detta avgörs genom medlemsstaternas godkännande. Den 26 

november 2008 accepterade Tjeckien som sista medlemsstat Lissabonfördraget. Nu är de 

endast Irland som röstat nej till fördraget (Europa.eu, Lissabonfördraget). Accepteras 

Lissabonfördraget av samtliga medlemsstater lutar det åt att samarbetet inom GUSP går mot 

ökad överstatlighet. 

1.2. Syfte och frågeställningar                          

Syftet med denna uppsats är dels att se hur GUSP kommer att förändras i och med 

Lissabonfördraget, samt om GUSP går mot överstatlighet och i så fall hur EU:s medlemsstater 

ställer sig i frågan om ökad överstatlighet. För att få ett resultat av betydelse har vi valt att 

utifrån en jämförande fallstudie se närmare på två av EU:s medlemsstater. Vi har valt två 

medlemsstater för att på ett tydligt sätt påvisa två ställningstaganden inom EU när det gäller 

GUSP, en positiv och en restriktivare hållning. Vi kommer dels att granska de två 

medlemsstaternas inställning till GUSP men även hur de ställer sig till överstatlighet inom 

EU. De två av EU:s medlemsstater som valts för fallstudien är Danmark och Frankrike. 

Frankrike är ett av de mer drivande länderna inom EU och var med redan i förhandlingar 

innan Kol- och stålunionen. Frankrike är en av de största medlemsstaterna, både till yta och 

befolkning och har på grund av detta ”rätt” till mer inflytande i EU. Detta påvisas i och med 

antal röster i Europeiska Unions rådet. Danmark har å andra sidan inte varit med från start 

men ändå tillräckligt länge för att dessa två medlemsstater skall kunna ställas i kontrast till 

varandra. Danmark är även en av de mindre medlemsstaterna gällande befolkning och 

röstandelar.

Om GUSP går mot att bli en fullständigt överstatlig institution som styr över medlemsstaterna 

skulle detta leda till problem för EU då överstatlighet bidrar till att den nationella 

suveräniteten krymper. Anledningen till att just GUSP valdes som institution i denna 

undersökning var dels på grund av att GUSP är ett unikt samarbetsområde inom EU och 

upptar hela pelare två. GUSP är även unik som samarbetsform utifrån ett globalt perspektiv. 

Utifrån detta har vi valt att formulera våra frågeställningar: 



4

 Hur kommer GUSP att förändras i och med Lissabonfördraget och går GUSP 

därmed mot överstatlighet?

 Hur ställer sig Danmark och Frankrike till EU och GUSP’s framtida utveckling?

 Vilka skäl har Danmark och Frankrike för att ta dessa ställningstaganden angående 

EU och GUSP’s framtida utveckling?

Den första frågeställningen är av mer grundläggande karaktär och syftar till att ge en grund, 

för att sedan kunna besvara huvudfrågeställningen som utgörs av fråga två och tre. För att 

besvara den första frågeställningen måste vi dels se hur GUSP är organiserat och hur 

Lissabonfördraget kommer att förändra GUSP i och med dess implementering. Detta 

presenteras i kapitel fyra. Anledningen till att vi har en uppdelad analys beror på att analysen i 

kapitel fyra är mer förklarande medan analysen i kapitel fem är mer analyserande. 

För att kunna besvara den andra frågeställningen kommer vi utgå ifrån rational choice 

institutionalism. Mer specifikt kommer vi att använda den av Michael E. Smith utvecklade 

teorin om institutionalisering och tillhörande trappstegsmodell om institutionellt samarbete. 

Syftet är att genom aktuella rapporter och uttalanden från respektive stat se vilket 

ställningstagande de respektive medlemsstaterna gör gällande överstatlighet. Här vill vi 

bekräfta att GUSP:s utveckling följer Smith’s trappstegsmodell.  

Den tredje frågeställningen är av mer analytisk karaktär och för att besvara denna 

forskningsfråga kommer vi även att utgå från liberal intergovernmentalism. Här kommer vi i 

en jämförande analys dels att ställa de respektive medlemsstaterna mot varandra, men även ta 

upp de bakomliggande skälen till ställningstagandet.

1.3. Avgränsningar 

Vi har endast valt att se på två av EU’s medlemsstater, då ytterligare en medlemsstat skulle 

gjort arbetet för omfattande och stort. Vi valde Danmark och Frankrike som aktörer i denna 

uppsats då de är representativa för det vi ämnar undersöka. Dessa medlemsstater ansågs 

tillräckliga på grund av sin skilda EU historia. Vi kan redan tidigt i uppsatsen ana att dessa 
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bägge stater står för skilda EU politiska riktningar och tar olika ställningar gällande hur stort 

inflytande EU bör ha på ett nationellt plan. 

Gällande EU institutioner kommer vi endast att utgå ifrån GUSP. Övriga EU lämnas därhän 

då det endast är GUSP som är av intresse för undersökningen. Vi har valt att fördjupa oss 

endast i Lissabonfördraget och lämna föregående fördrag åt sidan. De artiklar i 

Lissabonfördraget vi utgår ifrån är uteslutande de som berör de förändringar som kommer att 

gälla GUSP. Då vi även valt att begränsa oss till hur förändringen sker i och med 

Lissabonfördraget kommer vi inte att återge hur samarbetet gällande säkerhets- och 

utrikesfrågor såg ut innan Maastrichtfördraget. Vi kommer inte heller att återge hur GUSP såg 

ut innan Lissabonfördragets förslag lades fram då detta inte är av vikt för vår undersökning.    

                                                                       

Vi är medvetna om att en djupdykning i de tidigare fördragen skulle ha givit ökad förståelse 

av fördjupningen gällande GUSP. Då vi valt att hålla oss till rational choice institutionalism 

och inte historisk institutionalism anser vi att en närmare analys av Lissabonfördraget och de 

förändringar detta fördrag medför räcker för att besvara forskningsfrågorna. Smith’s teori kan 

framgångsrikt användas för att förklara den förändring som GUSP genomgått i EU historien 

med utgångspunkt i Maastrichtföredraget 1992. Detta skulle kunna kompletteras med tidigare 

forskning, men vi valde att stanna med Smith’s senaste forskning i ämnet då den till stor del 

sammanfattar den tidigare forskningen. 

1.4. Tidigare forskning    

                                                                              

I denna uppsats har vi valt att titta på tidigare forskning dels gällande det empiriska materialet 

men även den teoretiska forskningen. Den teoretiska forskningen om ny institutionalism som 

vi utgår ifrån presenteras i Michael E Smith’s Europes foreign- and security policy (Smith 

2001). Smith har utvecklat sin teori under lång tid och för att kunna förstå och fördjupa den 

teorin som är aktuell för våran uppsats har vi även gått tillbaka och tittat på Smiths tidiga 

teoretiska ansatser. Den institutionaliseringsteori som Smith’s forskning bygger på 

presenteras dels i en artikel publicerad 2003 i Journal of European Public Policy (Smith:2003) 

och i ett kapitel i boken The institutionalization of Europé (Smith:2001). I kapitlet: The quest 

for coherence: institutional dilemmas of external action from Maastricht to Amsterdam, 

beskriver Smith bakgrunden till det som utvecklas i hans nya bok (Smith:2001:8). I detta 
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kapitel tar Smith upp vikten av institutionella reformer när det gäller studiet av hur GUSP satt 

sin prägel på europeisk utrikespolitik efter Maastrichtfördragets genomförande. Smith målar 

upp en trappstegsmodell för att förklara de olika graderna av samarbete (Smith 2001:34). 

Denna typ av nivåförklaring förekommer bland annat i Wessels och Bopps platåmodell

(Wessles och Bopp 2008:4). Deras platåmodell ämnar förklara integrationen i EU’s policy 

områden samt att EU mer och mer utformas likt en federal union. Den tidigare forskningens 

resultat visar att EU går mot utökad överstatlighet inom allt fler policy områden om 

Lissabonfördraget skulle antas. 

Den empiriska forskningen syftar här till de respektive medlemsstaterna samt GUSP. Många 

EU-forskare som undersöker GUSP utgår utifrån institutionalismen. Dock finns det 

undersökningar som utgår ifrån andra teoretiska perspektiv. Jolyon Howorth bok Security 

sand defence- policy in the European Union är en studie om EU’s medlemsstater och  GUSP.  

Här försöker Howorth ger en helhetsöversikt på dels hur GUSP växte fram och dels vad 

GUSP kan komma att utvecklas till i framtiden. Howorth talar om det unika med GUSP som 

samarbetsform och att man i och med GUSP’s utveckling kan kalla EU ”en ny säkerhetsaktör 

på världens arena” (Howorth 2007:23). Howort ser även till de yttre relationerna som uppstår 

mellan EU, GUSP, NATO och USA. Här framkommer den komplexitet som uppstår när en 

”ny” aktör som GUSP försöker komma in på den säkerhetspolitiska arenan. (Howorth 

2007:174). Howorth slutsats är att det uppstår komplexitet gällande utrikespolitik i världen 

när en samarbetsform som GUSP gör inträde på den politiska arenan. Howorth konstaterar att 

i framtiden väntar det stora globala utmaningar för GUSP. (Howorth 2007:242).  

EU’s medlemsstater är relativt välstuderade. Gällande de valda medlemsstaterna är Frankrike 

mer studerat än Danmark. Båda medlemsstaterna förekommer dock i Jonathan B Slapin’s 

studie Bargaining Power at Europe’s Intergovernmental Conferences: testing institutional 

and intergovernmental theories. Slapin utreder skillnaderna mellan Danmark, Frankrike och 

Tysklands ställningstagande gällande Justice and Home Affairs. Dessa stater valdes utifrån att 

Slapin vill se skillnaderna mellan en mindre medlemsstat och två större medlemsstater samt 

vem som kommer närmast status quo gällande hur intergovernmentalismen och institutionell 

teori gör skilda förutsägelser. Resultatet visar att Danmark, Tyskland och Frankrike är relativt 

jämna när det gäller Justise and Home Affairs och vill ha ett fördjupat samarbete. När det 

gäller ”weighted voting” i ministerrådet, ställer sig Frankrike och Tyskland enade mot 
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förändring och fördjupning i samarbetet. När det gäller Danmark lutar de mer åt status quo 

och att samarbetsformen behålls som den är (Slapin 2008:137). 

Tidigare studier om NATO och Frankrike har bland annat pressenterats i France, Nato and 

the limits of independence 1981-1997-The politics of Ambivalence. Menon ökar läsarens 

förståelse för komplexiteten i relationen mellan NATO och Frankrike. Menon observerar 

kritiskt hur Frankrike förhåller sig till NATO. Menon gör avslutningsvis en efterlysning  om 

en europeisk motsvarighet till NATO.  Lisbeth Aggestam’s A European Foreign Policy?-Role 

Conceptions and the Politics of Identity in Britain, France and Germany pressenterar i sin 

avhandling frågan om en gemensam europeisk försvarspolitik. Aggestam har forskat om 

politikers syn på identitet och roller inom utrikespolitiken i EU. Aggestam´s slutsats påvisar 

hur mjuk och hård makt används av dessa stater för att skapa en atmosfär som reflekterar de 

egna värderingarna.

Tidigare studier om NATO, EU och Danmark finns endast ett begränsat antal studier 

översatta, de flesta återfinns på danska.  Varje år utger Danish institute for international 

studies (DIIS) en årsbok med analyser om dansk utrikespolitik. Danish foreign policy 

yearbook har utkommigt i 12 års tid och här pressenterar den danska regeringen utförligt olika 

utrikespolitiska uppdrag i olika studier (DIIS.dk). I Carsten Hoolbraabs bok Danish 

neutrality- a study in the foreign policy of a smal state, pressenteras den problematik som 

föreligger en litet stat som aktör i stora utrikespolitiska organisationer. I detta fall främst 

NATO och EU. I bokserie Dansk udenrigspolitiks historie pressenteras i den 6e boken 

Europaeisk og globalt engagement danska utrikespolitiska händelser mellan 1973-2003. Här 

görs en djupanalys av de utrikespolitiska händelser som påverkat Danmark alldra mest under 

de senaste 30 åren. NATO´s utveckling samt medlemskapet i EU.  

Det vi vill bidra med i denna undersökning är en detaljerad redogörelse för GUSP’s 

utveckling mot överstatlighet. Genom medlemsstaterna Frankrike och Danmark vill vi 

tydliggöra två ställningstaganden inom EU. Danmark är inte vanligt förekommande i sådana 

undersökningar. Detta kan dels förklaras på grund av de undantag Danmark har gällande 

bland annat försvarspolitiken. För att finna förklaringar till ställningstagandena kommer vi se 

till bakomliggande skäl i respektive stats förda utrikespolitik. Vi anser att en  sådan fallstudie 

ger  ökad förståelse för de olikheter som råder mellan staterna i EU.  
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2. Metod och material

I detta avsnitt pressenteras den metod samt det empiriska materialet vi utgått ifrån. 

Avslutningsvis kommer ett avsnitt om källkritik.  

2.1. Metod

Jämförande fallstudier karaktäriseras av situationen i ett land samt hur studiens resultat kan 

relateras till studier av andra länder, samt om studien syftar till att ge en ökad förståelse om 

politik eller politiska system (Denk 2002: 38). Om studien ska räknas som komparativ måste 

fallstudien kunna relateras till studier av andra länder samt öka förståelsen om politik och 

politiska system. Annars räknas inte studien som komparativ utan som länderspecifik (Denk 

2002: 38).  

Svårigheten med en jämförande fallstudie är att den måste innehålla både ett teoretiskt 

perspektiv samtidigt som den ska bevara den beskrivande delen av arbetet. Samtidigt är det 

viktigt att sammanställa fallstudiernas i meningsfulla teoretiska grupperingar för att kunna dra 

viktiga resultat. I vissa fall kan en jämförande fallstudie av två länder vara riskabelt. När en 

jämförelse görs kan det bli vilseledande om man inte väljer länder, teori och analys med 

noggrannhet (Hague 1998:65). Detta kan leda till resultat i jämförelsen som måste falsifieras. 

Med noggrannhet menas att länderna ska ha betydelse för det som är ämnat att undersöka 

samt att analysen förankras i teorin. Därför valde vi två medlemsstater inom EU, Frankrike 

och Danmark, som är viktiga aktörer i debatten om GUSP’s överstatlighet. EU är en komplex 

organistaion som ständigt är i förändring, därför har vi valt att fokusera på GUSP. Genom att 

göra jämförelser som är av vikt genom noggranna undersökningar kan man undvika att hamna 

i en sådan situation där resultaten måste omvärderas (Hague 1998: 65).

För att kunna besvara vår fråga om GUSP är på väg mot överstatlighet har vi valt att använda 

oss av två medlemsstater för att se hur de förhåller sig till överstatlighet. Man kan här använda 

sig av olika metoder för denna studie, vilket sedan kan ha betydelse för vilka typ av fall man 

väljer att tillämpa samt analysera.

För att göra en jämförande fallstudie tillämpas en metod kallad för ”mest lika system design” 

(MSSD). Utmärkande för denna typ av studie är att man studerar ett fåtal vanligtvis minst två 
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länder samt att man fokuserar på en aspekt som sedan undersöks. Denna aspekt förklaras 

genom att se på vad som påverkar den beroende variabeln med hjälp av väsentliga oberoende 

variabler. De variabler som utmärker sig från de andra variablerna hamnar i fokus. Tanken 

med MSSD är att kunna identifiera och urskilja skillnader mellan länder som sedan kan 

förklara skillnaden i den beroende faktorn (Denk 2002: 42f).

Det är viktigt att jämföra länder som är så pass lika i flera aspekter att det ska vara möjligt att 

hitta en utmärkande skillnad som kan förklara skillnaden i den beroende variabeln (Denk 

2002:43). Man måste vara medveten om att alla skillnader mellan länderna kan uppfattas som 

potentiella förklaringar till den beroende faktorn. Detta kan bli problematiskt då det kan vara 

omöjligt att hitta och sedan avgöra vilken eller vilka skillnader mellan medlemsländerna som 

påverkar den beroende faktorn. Men detta kan undvikas om länderna är väldigt lika. Ju mer 

lika länderna är desto större är möjligheten att endast kunna identifiera en skillnad, alltså en 

faktor som påverkar den beroende faktorn. Den oberoende variabeln ska helst vara olika i 

båda fallen och därmed kunna förklara den givna teorin (Denk 2002:43).

Utifrån rational choice institutionalism som ser till maktens förändring i de olika 

institutionerna vill vi härmed med hjälp av MSSD se hur makten förskjuts från det nationella 

till det överstatliga i våran jämförande fallstudie om Frankrike och Danmark. Både Frankrike 

och Danmark tillhör det som räknas till Västeuropeiska stater och därför kan den variabel som 

skiljer de båda medlemsstaterna åt, hamna i fokus och förklara skillnaden. Olikheterna i denna

uppsats består av stor/gammal stat versus liten/ny stat, samt att staterna för olika typer av 

utrikespolitik. Genom rational choice institutionalism kan man se på ”institutioner som 

konsekvenser med långtgående mönster av beteende” (Rosamond  2007:123) 

VAL AV FALL

Denna uppsats är ett fall av Danmark och Frankrikes ställningstagande gentemot GUSP, detta 

utförs utefter en kvalitativ undersökning. Beroende på ställningstagandet är EU på väg mot 

överstatlighet, enligt Smith’s teori om institutionalisering. Härmed var Frankrike och 

Danmark självklara val eftersom Frankrike anses vara en gammal/stor stat versus Danmark 

som anses vara en nyare/liten stat. I denna analys används faktorer såsom NATO och 

Lissabonfördraget som oberoende variabler och som beroende variabel används Smith teori 

om institutionalisering. Vi vill se hur de oberoende inneboende samt yttre faktorerna påverkar 
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medlemsstaterna att ta vissa beslut gällande GUSP enligt Smith’s teori. Staterna är lika på 

många sätt, dels är båda Europeiska västländer med god ekonomi samt att de är starka 

utrikespolitiska aktörer. Detta kan leda till att det blir svårt att urskilja olikheterna.  

VALIDITET OCH RELIABILITET

Med validitet ämnar vi att se om det vi mäter faktiskt mäts. Ett sannolikt validitetsproblem är 

valet av teori. Validitetsproblematiken minimeras om variablerna är noggrant utvalda för att 

passa ihop med teorin (Denk 2002:49). Därför har vi systematiskt valt variabler som 

överensstämmer med vår teori, såsom gemensam utrikespolitik som är ett avgörande 

kriterium för överstatlighet. Där av anser vi att Smith’s teori om institutionalisering är ett 

självklart val för uppsatsen då forskningen om GUSP och dess utveckling inom EU pågått 

under en längre tid. Problematiken föreligger i att vi kan tvingas till hypotetiska antaganden 

om det som är, alltså hur och varför EU: s medlemsstater Frankrike och Danmark beter sig 

som de gör i frågan om GUSP. Följaktligen undersöks deras ställningstagande om en 

övergång mot överstatlighet. Detta gäller även den framtida riktningen som EU, Frankrike 

och Danmark kommer att ta. Reliabiliteten berör tillförlitligheten i uppsatsen och dess 

utförande (Denk 2002:51). Problem med avgränsningar kan uppkomma då begränsningar 

angående mängden material samt information är oundvikligt. Då måste informationen 

begränsas av informationen som kan beröras av Smith’s teori om institutionalisering. Genom 

att använda oss av ett större urval länder kunde vi ha ökat tillförlitligheten då teorin kunnat 

bekräftas på ett flertal länder och lett till en validering av teorin. Vi valde att begränsa oss till 

två länder som kom att bekräfta teorin då uppsatsen endast tillåter ett begränsat antal sidor.

2.2. Material  

EU och överstatlighet är ett mycket omfattande forskningsområde inom statsvetenskap. 

Därför finns ett stort och omfångsrikt utbud av litteratur gällande EU-forskning. För att inte 

riskera att endast se till en del eller ett perspektiv har vi valt att utgå ifrån flertalet källor 

gällande empiri och teori. Det material som vi använt oss av i undersökningen är 

sekundärkällor. Till stor del har vi utgått från tryckta källor som böcker. Dessa böcker är 

skrivna av aktuella EU-forskare som Jonas Tallberg, Karl Magnus Johansson, Michelle Cini 



11

och Mette Eilstrup- Sangiovani. När det gäller Lissabonfördraget har vi dock uteslutande 

utgått från den av SNS utgivna konsoliderade versionen av EU’s fördrag; Lissabonfördraget. 

Gällande EU och GUSP har vi använt en viss mängd litteratur men i stor utsträckning har vi 

även använt oss av EU’s egna hemsida. Det är där vi finner den senast uppdaterade 

informationen och EU som organisation själv presenterar sin syn på de egna institutionerna. 

Vi har även använt andra EU-hemsidor som beskriver dess verksamhetsform, som till 

exempel regeringens hemsida och EU-upplysningen.  

När det gäller insamlandet av fakta och bakgrundsmaterial till medlemsstaterna, Frankrike 

och Danmark har vi främst utgått från primärkällor. De respektive medlemsstaternas 

regeringshemsidor har varit viktiga källor, främst då den senaste uppdaterade informationen 

går att finna här. Även texter, uttalanden samt tal har använts för att kunna finna orsaker till 

(de bakomliggande) skälen till medlemsstaternas ställningstaganden.  

Att använda dessa primärkällor till empirin anser vi till stor del stärker vår vetenskapliga 

trovärdighet då både Europa.eu och regeringarnas hemsidor kan ses som respekterade organ. 

Dock bör man alltid ifrågasätta objektiviteten till hemsidor från både regeringar och 

organisationer som EU. En egen vidare utvecklad modell av Smith’s trappstegsmodell 

förekommer i vidare forskning. Orsaken till detta är främst för att påvisa skillnader och 

likheter mellan de bägge medlemsstaterna. Även dessa uppgifter kommer främst från 

primärkällor, SIEPS; svenska institutet för europapolitiska studier och JCMS; Journal of 

Common Market Studies. Dessa kategoriseras som primärkällor då vi har tagit dessa från 

Internet.  

2.3. Källkritik 

Då EU är en mycket komplex organisation och samarbetsform som ständigt förändras krävs 

det noggrann uppföljning av de källor vi använder oss utav. Gällande de för uppsatsen 

använda sekundärkällor är det viktigt att inta ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. 

Detta för att undvika att uppsatsen blir vinklad, då sekundärkällorna redan tolkats och 

analyserats av andra forskare och författare. När det kommer till Internetkällor och dess 

tillförlitlighet har vi uteslutande utgått från EU’s egna hemsidor samt regeringarnas hemsidor 
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i Danmark och Frankrike. Kvaliteten på olika hemsidor är av de mest varierande slag både 

gällande innehåll och utseende. Myndigheter, akademiska institutioner och organisationers 

innehåll är för det mesta av god kvallite och ständigt uppdaterade (Leth ochThurén 200:12). 

Vi är medvetna om problematiken med att sådana sidor kan ses som seriösa och med pålitlig 

fakta, men drivs av egna specifika intressen och bör granskas med detta i åtanke. Utifrån detta 

har vi varit noga med att uppdatera och granska våra Internetkällor regelbundet, då vi annars 

riskerar att finna inkorrekt information. 

Det finns flera anledningar till varför Internetkällor kan ses som osäkra källor och det krävs 

både noggrannhet och eftertänksamhet om Internet skall kunna användas till något annat än 

att inhämta den mest elementära informationen (Leth och Thurén 2000:7). I studien har vi 

frekvent använt oss av EU’s egna webbportal. Det är påtagligt att regeringar och stora 

internationella organisationers hemsidor kan vara enkelspåriga eller helt sakna viss typ av 

information (Leth och Thurén 2000:12). Därför har vi kompletterat denna brist av fakta med 

dags- och veckotidningar som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Fokus. Vi är 

medvetna om att även dessa vinklar och tolkar olika. Dock får de ses som ett bra komplement 

till EU’s egna hemsida samt de respektive medlemsstaternas hemsidor. 
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3. Teoretiskt ramverk och analysmodell

I följande kapitel kommer en redogörelse av de teorier som står som ramverk för vår analys. 

Först presenteras och definieras huvudteorin för uppsatsen, institutionalism, följt av Michael 

E. Smith’s teori om institutionalisering. Sedan kommer Smith’s trappstegsmodell och en 

fördjupande förklaring till de olika nivåerna samt graden av institutionalisering inom dessa 

trappstegsnivåer. Vidare kommer den kritik som finns mot institutionalismen. Avslutningsvis 

kommer en presentation av den andra teorin, liberala intergovernmentalismen samt en kortare 

förklaring till hur man kan se likheter mellan liberal intergovernmentalism samt rational 

choice institutionalism. 

3.1. Den nya institutionalismen och EU

Institutionell teori går att appliceras på flertal olika forskningsområden och inriktningar. I 

denna definition kommer vi dock att fokusera på den institutionalism som gäller för den 

aktuella EU-forskningen. Inom institutionalismen finns det två olika förhållningssätt, en 

gammal och en ny institutionalism. Gällande EU-forskning är det dock ny institutionalismen 

som gjort sig känd som en av de ”nya teorierna om EU” (Rosamond 2007:118).  Ny 

insitutionalism analyserar generella teorier som baseras på nationella och internationella 

institutioner. Detta förklarar uppkomsten och utvecklingen av integration (Elistrup-

Sangiovanni 2006:194). Ny institutionalism existerar dock inte som ett enskilt teoretiskt 

perspektiv utan i flera olika. Det som skiljer dom åt är graden av institutioners betydelse. 

Betydelsen av institutioner är mer eller mindre viktig för de olika grenarna. Gällande den 

Europeiska forskningen om ny institutionalisering kan delas upp i tre olika grenar; historisk 

institutionalism, sociologisk institutionalism  och rational choice institutionalism (Rosamond 

2007:123, Elistrup-Sangiovanni 2006:194f). 

Rational choice institutionalism är vanlig förekommande gällande EU forskning och detta 

gäller även den för uppsatsen valda teorin utvecklad av Michael E Smith. Rational choice 

institutionalism går ut på att det finns starka fördelar med att delegera auktoritet och makt för 

att implementera politik i institutionella agenter. Att ha dagordningsmakt och kunna sätta upp 

regler är en fördel då detta gör så att dagordningssättarna får betydande påverkansmöjlighet 

över politiken och därmed makt (Elistrup-Sangiovanni 2006:195). 
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3.2. Smiths teori om institutionalisering

De bakomliggande faktorerna som Smith bygger sin teori på är att GUSP och det samarbete 

som denna institution frambringar är speciellt. Dock kan GUSP inte sägas vara sui generis, 

det vill säga unik i sin utformning som institution. Detta kommer utifrån att vissa av GUSPs 

institutionella delar går att finna i andra typer av internationellt samarbete. De aktörer som 

tenderar att röra sig i EU policy området GUSP rör sig ofta inom andra EU policy områden. 

Detta leder till att GUSP rent funktionellt och organisatoriskt kan uppbringa mer generella 

teoretiska ansatser gällande just internationellt samarbete (Smith 2004:10). 

Smith säger att ”institutioner kan reproduceras, men det går inte att reproducera historia” 

(Smith 2004:10). Här menar Smith att det som institutionaliseras i vissa policyområden inom 

EU kan reproduceras i andra EU-områden. Detta gör att det byggs på med ökat samarbete i 

vissa delar, vilket sprider sig till andra policy områden. Smith menar att GUSP som samarbete 

och organisation både är teoretiskt och empiriskt av intresse på grund av tre orsaker. Först för 

att GUSP representerar det internationella samarbetet och det kan anas att det framkommer 

som ett problemområde, då GUSP inte kan ses som ekonomiskt givande. I de flesta fall är inte 

GUSP givande gällande materiellt bidragande faktorer till EU:s medlemsstater oavsett vad 

gäller försvar eller säkerhet. Trots detta fortsätter GUSP att drivas till högre nivåer. För det 

andra är GUSP:s samarbetsfunktion strukturerad utifrån förutsättningar om innovativa och 

flexibla institutionella procedurer. GUSP fortsätter även att expandera och trots detta har 

GUSP enligt Smith inte uppmärksammats av internationella relationsteoretiker (Smith 

2004:11). Det tredje Smith tar upp är det faktum att GUSP involverar flera högutvecklade och 

industrialiserade länder med olika prestanda och historiska meningsskiljaktigheter som skulle 

föredra interdependens gällande utrikespolitiken. Ändå ser medlemsstaterna över detta och 

väljer att samarbeta på ett sådant plan där de väljer bort sin suveränitet och väljer istället nya 

institutionella mekanismer (Smith 2004:11f). 

Smith bygger sin teori på ”ny institutionalism” och den litteratur som berör denna rational 

choice institutionalism (Smith 2004:11). Förhoppningen är att Smith skall hitta jämförande 

faktorer som visar att GUSP samarbetsnivå har ökat med tiden. Smith talar om en ”två vägs” 

relation mellan institutionell utveckling och förändringar i staters beteende. Dessa två faktorer 

inverkar på det internationella samarbetet. I utformningen av sin studie har Smith använt sig 
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av EU’s hela utrikes- och säkerhetspolitiska institutionaliserings historia, från 1970-2002. 

Smith tar upp de metodologiska problem som kan uppstå då mötena gällande GUSP och dess 

utveckling sker bakom lycka dörrar. Inte heller vad som sägs på möten rörande GUSP är 

offentligt (Smith 2004:14). 

Smith’s teoretiska ansats är; vilka olika nivåer av samarbete som internationella institutioner 

befinner sig på och vilka kriterier gör så att de hamnar just på denna nivå. Att olika 

institutioner ligger på olika nivåer beror på vilken grad av samarbete som styr institutionerna. 

Dessa utfall varierar dock över tiden och påverkas av olika unika utrikespolitiska handlingar; 

omkostnader, stater, EU organisationer och politiskt engagemang (Smith 2004:37). Syftet är 

att se till den relation som finns mellan institutioner och medlemsstaternas egen utrikespolitik 

och utifrån detta kunna benämna vilken nivå den platsar på.

Smith menar att det uppstår problem med definitionen av institutioner då det föreligger delade 

meningar inom forskarvärlden om hur graden av institutionalisering mäts (Smith 2004: 38). 

Smith anser ändå det bör gå att definiera institutioner genom att se institutionalisering som 

den oberoende variabeln och samarbete som den beroende variabeln. Det starkaste beviset för 

institutionell förändring är när definitionen av funktionella mål blir tydligare samt 

beteendenormen inom institutionen förändras (Smith 2004:39).

3.3. Analysmodellen; Smiths trappstegsmodell
    
Figur 1:

Stage 

V.                                                                                             Governance
IV.                                                        Organizations
III.                                                  Norms
II.                              Information-sharing 
I.    Intergovernmental forum

1970                 1973   1981   1986-91               1993- present

(Smith 2004: 39)

För att kunna tillhandahålla EU’s utrikespolitik med formella och permanenta regler måste 

medlemsstaterna tillsammans utforma en mängd normer samt tydliggöra dessa normer i 

detalj. Genom att plocka isär dessa normer för att studera dess kärna och härkomst kan vi 
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bättre förstå de mekanismer som ligger bakom den politiska processen. Därmed ser vi åt 

vilket håll processen tenderar att utveckla sig åt och varför dess utveckling ser ut som den gör.

Därigenom kan normerna genomgå en transformation från informell praxis till formella 

regler. EC (European Community) regler samt permanenta EC organisationer blir då en del av 

processen (Smith 2004:36f).

Den tydligaste rollen i den institutionella ”mål-medel” relationen är den politiska processen 

som representerar en formaliserad sekvens av en specifik agenda (Smith 2004: 37f). Denna 

ska tillhöra de bredare målen för institutionen, politiskt beslutstagande, politiskt 

genomförande, samt utvärdering och feedback. Det är essentiellt att i en sådan här process 

lägga fram de formella regler och organisationens roller så tydligt som möjligt. Detta för att 

kunna uppnå institutionens primära mål. Denna politiska process innebär en bindning av 

lagliga förpliktelser samt att vissa självständiga auktoriteter ska utforma regler. Därför kan 

detta system uppfattas som ett ”härskarstyre”. Detta är en utveckling av den Europeiska 

Unionens utrikespolitik (Smith 2004: 38f).                           

Olika avtal har i perioder karaktäriserat den ständigt utvecklande politiska processen inom 

GUSP. Nya institutionella beståndsdelar av GUSP har i skikt utvecklats på de redan 

existerande avtalen. Det finns ingen tydlig delning mellan dessa skikt. Varje steg har lagt 

grunden för nästa steg och därmed syns spår av tidigare steg i de nya stegen. Varje steg i 

Smith’s trappstegsmodell kan associeras med historiska händelser som påverkat EU’s politik.

3.4. Definition av institutionaliseringsnivåer

De olika nivåerna i Smith’s trappstegsmodell utgår ifrån olika kriterier och definieras enligt 

följande: 

Institutionalisering (institutionalization), Intergovermentalt forum

Samarbete är ett ord som karaktäriserar syftet med EU. EU’s medlemsstaternas första avtal 

var att samarbeta på problemområden under efterkrigstiden. Institutionalisering förekommer 

oftast när olika aktörer tar ett gemensamt beslut att organisera sitt samarbete. Det är viktigt att 

påpeka att institutionella förändringar beror mycket på vilka aktörer som medverkar, vilken 

typ av makt aktörerna har och eftersträvar samt aktörernas intressen. Makt mäts i tillgångar, 

materiella ägodelar, militära styrkor och ekonomi. Intergovermentalismen definierar därför 
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makt som en central beståndsdel i institutionaliseringen. Det vill säga grundandet av nya

politiska områden. Beslutsfattandet påverkas av intressen, preferenser, och rådande 

maktkonstellationer. Regeringens exekutiva roll i den beslutsfattande processen ges också en 

signifikant ställning då det påverkar EU’s intressen och ställning (Smith 2004:40).

Utrikespolitiken är ett forum där beslutsfattarna beroende på motiv kan samarbeta och 

genomföra den gemensamma politiken. Detta sker inte alltid smärtfritt, då vissa samarbeten 

inte gynnar alla medlemsstater i samma utsträckning. Så kallade ”trade-offs” bidrar till att 

medlemsstater genomför vissa beslut i utbyte mot stöd i vissa andra frågor. Regeringar 

”samarbetar” i situationer där blandade motiv är den pådrivande faktorn (Smith 2004:41). 

Intergovermentalismen ser på samarbete som en formering av nationella preferenser som 

genomförs via den inhemska politiken. Genom ett ständigt förhandlande kan regeringarna 

implementera den inhemska politiken och därför ses samarbetet som strategiskt. Det är ett 

avsiktligt medel som används för att uppnå så mycket makt och auktoritet som möjligt (Smith 

2004:41).

Informationsutbyte (information-sharing)

Informationsutbyte genererar möjligheter för alla samarbetande parter. Det gynnar och 

underlättar dessutom kommunikationen mellan staterna. När pålitlig information om stateras 

motiv saknas finner staterna det svårt att lita på varandra. Misstanken om att ha blivit lurad 

förföljer staten vilket förstör ett redan minerat forum och samtidigt underminerar och 

försvagar samarbetet. Därför är det viktigt att kommunikationen sker på gemensamma 

grunder och är väsentligt för att få en stabil relation och underlätta förhandlingar stater 

emellan. Stater kan bli berövade sin status om dem väljer att bedra varandra. Staters kapacitet 

och strategier kan användas som medel för egen vinning. Av rädsla att bli ertappade som 

”fuskare” och förlora sin trovärdighet samarbetar staterna gemensamt och utlovar löften i 

förhoppningen att samarbetet kommer att intensifieras (Smith 2004:41-42).

Det viktigaste informationsflödet ska ske genom riktiga löften om den inhemska politiska 

processen (transparency) och utrikespolitiken (diplomacy) samt valda tendenser. Genom ett 

kontinuerligt utbyte av information minskar eventuella hot och genererar pålitlighet och 

förtroende mellan staterna. Detta kan utöka det internationella samarbetet och det sker en 

fortsättning av institutionaliseringen. Det blir lättare för stater att acceptera ett gemensamt 

styre med gemensamma sociala normer (Smith 2004:42).                                                         
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Normer (Norms)

Årliga samtal mellan medlemsstater bidrar till en ökad grad av institutionalisering. Staterna 

kan nu bygga på denna relation med ett gemensamt utfall som ofta leder till gemensamma 

normer och värderingar. Denna nya dynamik följs av en gemensam övertygelse av att 

relationen kommer att gynna alla parter. Att fastställa och få igenom regler och politik som 

gäller för alla medlemsstater är problematiskt och kan vara svårt att få fastställt. Därför är det 

enklaste sättet att tillgripa normer. Förhandlingar används i syfte att bevara länders egna 

intressen, däremot används normer för att lösa konflikter för att kunna bevara staters 

gemensamma intressen. Normer är ett uttryck för värderingar, uppgörelser, och förhandlingar 

mellan medlemsstaterna. Aktörers beteenden påverkas av normerna. Men att påstå att de 

uttryckligen värderar dessa normer versus att följa normerna i syfte att öka det egna nationella 

inflytandet på EU:s utrikespolitik är fortfarande oklart (Smith 2004:44).

Fyra typer av normer påvisar EU’s arbete. Genom processer formas värderingar och normer 

från informella regler till officiella och formella regler. Informal rules är en produkt av 

traditioner, seder och bruk som kommer utifrån det dagliga arbetet mellan GUSP tjänstemän, 

beslutsfattare, nämndemän. Detta följs av kodifikation som formar informal rules till written 

norms. ”Kodifikation” är en nödvändighet som används för att tydliggöra den förändring som 

sker när tillståndet förändras i och utanför systemet. Det vill säga när nya deltagare medverkar 

samt när uppgörelser görs och koordineras med andra institutioner. När det är tydligt att 

normer blivit till regler (rules) förändras situationerna och specifika rättigheter samt 

skyldigheter blir självklara i givna situationer. Slutprodukten är en transiton till formal laws 

vilket är bindande lagar och förpliktelser. Normer föds ur beteenden. Utifrån detta beror 

rådande normer på fältets läge och beteendet som påverkas av situationer (Smith 2004:45).

Organisationer (organisations)

Organisationer spelar en viktig roll i implementeringen och administrationen av vissa 

politiska områden. Organisationer bidrar till en ökad grad av institutionalisering, då 

organisationer tillhandahåller viktiga resurser i form av vetenskap och expertis. I vissa fall 

kan de utveckla egna intressen när det gäller internationellt samarbete. Det är inte ovanligt att 

organisationer utövar sitt inflytande på politisk koordination mellan medlemsstater. Byråkrati 

kan dock försvåra optimalt beslutsfattande. Organisationer är alltså inte alltid effektivt när det 
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gäller att uppnå de önskade utfallen. Vi kan analysera inflytandet av organisationer på 

politiska domäner i termer av mål, struktur, resurser, formation, och villkor (Smith 2004:46). 

Mot överstatlighet (Governance)

Inblandningen av permanenta organisationer i politiska domäner är en nyckelfaktor för en 

ökad institutionalisering. Det kan även öka implementeringen av vissa mål samt öka 

förväntningarna för internationellt samarbete. För att kunna försäkra sig om att kunna utföra 

dessa mål och att aktörerna fullföljer sina förpliktelser måste samarbetet vara en enig helhet. 

Detta kan ses som ett sätt för auktoriteter att implementera sin politik. Det argumenteras inom 

statsvetenskapen att EU är på väg mot att bli en överstatlig enhet. Många aktörer samt 

institutionella regler på olika nivåer och under vissa politiska faser kan påverka den politiska 

processen på ett sådant sätt att EU blir en ”multi-level governance”. Det vill säga en 

organisation med lutning mot överstatlighet. GUSP som institution förmedlar en viss 

överstatlighet det vill säga governance baserat på föregående institutionella utveckling. EU’s 

utrikespolitiska nätverk bli i högre grad institutionaliserat. Det redan befintliga nätverket av 

politisk-ekonomiska avtal samt de pågående multilaterala avtalen för samarbete i politiska och 

ekonomiska affärer tenderar att driva EU mot överstatlighet (Smith 2004:48).

3.5. Kritik mot institutionalismen

Gällande institutionalismen är kritik relativt problematiskt. Detta kommer sig i och med att 

det inte finns en direkt öppen kritik eller en ny form av teori som bildats för att svara mot 

institutionaliseringen. Institutionalisering är inte heller skapad eller utvecklad utifrån det syfte 

att ses som en kritik mot en redan befintlig teori. Dock uttrycks en form av kritik mot 

institutionalismen och denna kan både ses som kritik riktad inifrån och utifrån. 

Kritiken inifrån härrör från upp delningen av institutionalismen i tre olika varianter; 

sociologisk (ser till kulturen eller övertalning samt kommunikativa handlingar),  historisk ( ser 

till effekterna av institutioner under ett längre perspektiv) och rational choice institutionalism 

(ser till som ser till maktens förändring i de olika institutionerna) (Rosamond 2007:122). 

Dessa tre skiljer sig från varandra på flera punkter och dessa skiljaktigheter detta kan ses som 

en indirekt kritik till varandra. Inom rational choice institutionalism ses institutioner som

konsekvenser med långtgående mönster av beteende. Motsatsen, sociologisk institutionalism 

är aktörernas intresse konstruerat genom internationell interaktionsprocess (Rosamond 
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2007:123). Rational choice institutionalism ställs direkt i motsats till den sociologiska 

institutionalismen.  Historisk institutionalism skiljer sig från bägge de andra teorierna och kan 

inte ens sättas i kontrast till de andra skolorna (Rosamond  2007:126). 

Utifrån riktad kritik kan bland annat komma från Intergovernmentalismen, detta är dock inte 

en ”ren” kritik mot institutionalismen utan snarare den teori som inom forskning ofta sätts i 

kontrast till institutionalismen. Integovernmentalismen ser snarare till nationalstaten som 

aktör och de överstatliga institutionerna skall vara under övervakning och kontrolleras hårt. 

Insitutionalismen skisserar snarare på generella teorier av inhemska och internationella 

institutioner. Här behöver institutioner inte hårdbevakas. Detta förklarar uppkomsten och 

utvecklingen av integration (Elistrup-Sangiovanni 2006:194). 

Även den ”gamla” institutionalismen fick utstå en del kritik och stor del av denna kritik kom 

från behavioralismen. Behavioralismen menar att instutionalismen allt för mycket fokuserar 

på det formella och kodade inom politiken och missar väsenliga delar av politiken, så som 

interaktionen mellan grupper samt hur dessa gruppers intressen, värderingar och formation 

utmärks. Institutionalismen missar även att se till konsekvenserna som kommer av 

individuellt och kollektivt poliskt beteende och politiskt handlande (Cini 2007:122).  

3:6 Intergovernmentalismen 

Intergovernmentalismen fokuserar på intressen; nationalstaters handlingar samt deras 

intressen. Denna teori föddes under mitten av 1960-talet som en reaktion och kritik av 

neofunktionalistisk teori. Stanley Hoffmann var huvudaktör och la den intergovermentalistiska 

grunden för den europeiska integrationen. Hoffmann hävdade att genom att koncentrera sig på 

integrationsprocessen hade neofunktionalisterna glömt kontexten i vilken integration 

förverkligas. Hoffman menade att internationell politik förblev kännetecknad av eviga 

konflikter gällande intressen (Cini 2007:103). Enligt intergovermentalismen ska överstatliga 

institutioner vara under hård bevakning och deras handlingsutrymme ska vara begränsat. Utan 

definierade gränser kan inte ett rättvist internationellt samarbete förverkligas och den 

nationella suveräniteten och självständigheten förskjuts (Elistrup-Sangiovanni 2006:186).  

Den liberala intergovernmentalismen är en av de mest kända och inflytesrika formerna av 

intergovernmentalism när det gäller den europeiska integrationsprocessen. .Andrew 

Moravsciks kan ses som den liberala intergovermentalismens teoretiska grundare (Cini 
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2007:109). Teorin framkallades ur en ”rational agent model” som antar att stater agerar 

rationellt. Staters handlingar anses vara baserade utifrån det som på bästa sätt förverkligar 

deras mål och intressen. Intressen och makt ses som anstiftare för ett samarbete mellan stater. 

Beslut som tas inom EU är resultatet av förhandlingar mellan stater. Däremot gestaltar 

politikerna inom nationalstaten statens intressen som i sin tur reflekterar inhemska politiska 

preferenser. En ständigt växande ekonomisk ”interdependence” bidrar till integration. Stater 

vill genom integration öka det ekonomiska samarbetet och öka de ekonomiska vinsterna (Cini 

2007:111). Moravcsiks menar att de nationella preferenserna styr, och i huvudsak även de 

ekonomiska preferenserna. Moravcsik påpekar också att när det gäller att fastställa vad ett 

nationellt intresse är så spelar fler aktörer än staten in. Här talar Moravcsik om ett slags ”two-

level” game. ”The two level game theory” inom liberal intergovernmentalism handlar om hur 

tillgång och efterfrågan ”spelas” mellan stater. På ett inhemskt plan eftersträvar och kräver 

makttörstiga icke-statliga aktörer att få stöd av inhemska aktörer för utökat samarbete. På ett 

internationellt plan vill samma aktörer förhandla för att utöka sin maktställning på en inhemsk 

arena (Cini 2007:109, Elistrup-Sangiovanni 2006:188). Genom att ansluta sig till EU som är 

en organisation som kräver full delaktighet leder detta till ett ”ge och ta spel” där 

medlemsstater gynnas men måste samtidigt måste betala för sig. Egna intressen förverkligas 

inte alltid men i gengäld kan ett inflytande ges i andra frågor samt en chans att samarbeta på 

en gränsöverskridande arena. Överstatliga institutioner stärker de nationella regeringarna 

gentemot andra staters regeringar. Staten gynnas inte bara politiskt men även ekonomiskt.

Regeringarna använder sig av EU även på en inhemsk nivå för att driva den utveckling de vill 

ha. Dessa val bildas genom statchefernas rationella val. (Cini 2007:112)

Mellan Rational Choice institutionalism och liberal intergovernmentalism finns det trots att 

det är skilda teorier ändå en hel del gemensamma punkter. Främst när det gäller synen på 

stater. Både den liberala intergovermentalismen och rational choice institutionalism ser stater 

som rationellt instrumentella homogena aktörer som betonar trovärdiga åtaganden (Elistrup-

Sangiovanni 2006:195). Båda teorierna har en gemensam utgångspunkt i hur de ser på 

institutionell design; institutioner är skapade av stater för att staterna har fördelar i dess 

funktion, då institutionerna är utformade för dessa. En särskild viktig egenskap hos 

institutioner är att de reducerar transaktionskostnader samt löser problem gällande kontraster, 

uppföljning och genomförande (Elistrup-Sangiovanni 2006:195). Men trots att det finns 

likheter är det inom forskning vanligt att sätta intergovernmentalismen och institutionalismen 

i kontrast till varandra.
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4. Analys av Lissabonfördraget utifrån Smith’s trappstegsmodell

I följande kapitel kommer en analys av Lissabonfördraget utifrån Smith’s trappstegsanalys.  

Vi kommer därmed besvara följande frågeställning: Hur kommer GUSP  att förändras i och 

med Lissabonfördraget och går GUSP därmed mot överstatlighet? Först presenteras GUSP’s 

struktur samt hur GUSP är organiserad. Vidare kommer en del om Lissabonfördraget och hur 

fördraget ämnar utveckla och förändra GUSP. I parenteser i texten har vi gjort ett försök att 

jämföra stegen i Smiths trappstegsmodell med samarbetsområden inom GUSP. Därefter följer 

motivering till varför vi gör den klassificering som vi gör.   

4.1. Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken; GUSP     

”Idén om en gemensam försvarspolitik är lika gammal som själva EU-tanken” (Strömvik 

2002: 251) Den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken, GUSP är en egen del av EU 

och upptar hela den andra pelaren. Den första pelaren innefattar alla de områden som tidigare 

ingick i EG med det primära syftet att reglera, omfördela och se till makroekonomisk 

stabilisering (Tallberg 2007:69, Strömvik 2002:251). Den första pelarens samarbetsnivå är 

överstatlig. Den tredje pelaren innefattar det polisiära- och straffrätsliga samarbetet och precis 

som den andra pelaren styrs dessa samarbetsområden på en mellanstatlig nivå. Med detta 

menas att medlemsstaterna har vetorätt när det gäller bestämmelser inom de mellanstatliga 

pelarna.  I och med att Maastrichtfördraget trädde ikraft den 1 november 1993 (Haukkala 

2004:99) då EG blev EU, fick EU två nya samarbets områden, GUSP och den polisiära- och 

straffrättsliga. Utgår man från Smiths institutionaliserings plan i trappstegsmodellen kan man 

likna GUSP som det ser ut innan Lissabonfördraget med steg tre, norms och fyra, 

organizations). Till skillnad från övriga EU är GUSP’s huvudmål att över tiden öka de 

suveräna staternas utrikespolitiska samarbete. EU strävar efter att GUSP ska bli en 

internationellt aktiv och synlig deltagare som representerar folket av den Europeiska Unionen 

(Eventuellt Smith’s trappstegsmodell steg tre, normer). Det primära syftet med GUSP är att 

bevara freden, stärka den internationella säkerheten, främja internationellt samarbete och 

utveckla demokratin (sakerhetpolitiken.se).  I arsenalen för GUSP och de punkter som 

medlemsstaterna samarbetar inom finns gemensamma uttalanden samt gemensamma 

positioner i internationella organisationer som Förenta Nationerna (FN) och Organisationen 
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för säkerhet och samarbete (OSSE) i Europa samt deltagande i olika typer av civila och 

militära fredsfrämjande insatser i konfliktdrabbade områden.

Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) är en del inom GUSP. ESFP går ut på 

att ge europeiska unionen resurser och instrument för att denna ska kunna vara aktiv i den 

internationella krishanteringen. I dag definieras ESFP’s användningsområde av de så kallade 

Petersbergsuppgifterna, det vill säga humanitära insatser och bistånd, räddningsinsatser, 

fredsbevarande och fredsframtvingande uppgifter i omvärlden. Dock har medlemsstaterna 

kommit överens om att inte ha med egna militära trupper, då EU inte är en militärallians. Det 

finns för tillfället inga planer på en ”EU armé” (sakerhetspolitik.se: europa.eu). För varje 

uppdrag som EU ska genomföra inrättas enskilda militära eller polisiära enheter som 

bemannas med soldater och polismän från respektive medlemsstat (europa.eu).  När det gäller 

de insatser som EU deltar i så står varje enskild stat till förfogande när det gäller personal 

samt material. Vilka medlemsstater som deltar och med vilka medel skiftar beroende på 

tillfälle. Staten väljer själv om de skall vara aktiva. Beslutet om att delta är upp till var stat. 

Men för att genomföra en EU insats måste dock alla medlemsstaterna stå bakom det beslutet. 

Det första uppdraget inom ramen för ESFP genomfördes 2005 på Balkan, då befälet över den 

militära stabiliseringsstyrkan överfördes från FN till EU (mil.se).

När det gäller genomförandet av politiken i GUSP är det ministerrådet som ansvariga medan 

det Europeiska rådet slår fast de allmänna principer som ska gälla för GUSP. Under 

ministerrådet finns i sin tur olika politiska och militära organ. KUSP; kommittén för utrikes-

och säkerhetspolitik (Smith’s trappstegsmodell steg fyra organizations), har hand om EU:s 

utrikes- och säkerhetspolitik och består av nationella representanter på ambassadörsnivå. 

KUSP är huvudansvarig för EU’s krishantering och har som uppgift att utöva politisk ledning, 

strategisk kontroll och ge direktiv till militärkommittén (sakerhetspolitik.se:). Javier Solana är 

ordförande för KUSP och har titeln ”Hög representant”, tidigare var Solana NATO-chef. När 

det gäller direktiv gällande militärfrågor är det EU’s militärkommitté (EUMS), bestående av 

medlemsländernas överbefälhavare eller deras representanter, som kommer med råd och 

rekommendationer till KUSP (Smith’s trappstegsmodell steg  fyra, organization).
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4:2 Lissabonfördraget

Den 13 december 2007 undertecknades reformfördraget Lissabonfördraget av EU’s stats- och 

regeringschefer. Lissabonfördraget ska innefatta en förnyelse av reglerna för det europeiska 

samarbetet samt specificera hur omfattande EU’s framtida verksamhet ska vara och hur den 

ska bedrivas. Lissabonfördraget skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2009 då samtliga 

medlemsstater förväntades godkänna fördraget. Dock inte fallet då Irland röstade nej i en 

folkomröstning. Detta ”Irländska problem” förväntas få sin lösning under 2009. Dock blir det 

inte som övriga EU tänkt sig då man ursprungligen ville att Lissabonfördraget skulle träda 

ikraft innan 2009 års parlamentsval (Bergstöm:2008:1). Innan medlemsstaterna kan godkänna 

fördraget är det viktigt att Lissabonfördraget är i enighet med varje lands konstitutionella 

bestämmelser. 

Det nya fördraget bidrar till att Europaparlamentet får en viktigare roll i lagstiftandet. 

Genom Lissabonfördraget säkerställs de mänskliga fri och rättigheterna och EG domstolen 

får mer inflytande för att se till att lagarna tillämpas korrekt (Smith’s trappstegsmodell steg 

fyra organizations). Lissabonfördraget ersätter inte föregående fördrag men innebär vissa 

omställningar. Det är en reform av EU med ett antal förändringar. Man väljer nu att 

omstrukturera EG- och EU-fördraget så att innehållet förenklas och blir mer strukturerat. 

EG-fördraget och EU-fördraget samarbetar på olika områden sida vid sida. EU-fördraget 

reglerar framför allt den tredje pelaren. Med Lissabonfördragets ändringar samlar man 

bestämmelser med principiell eller konstitutionell karaktär i EU-fördraget. Detta bidrar till 

en förenklad och mer strukturerad version där det tydligt förklaras under vilka ramar och i 

vilken omfattning som EU-samarbetet ska bedrivas. 

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska i och med det nya fördraget också 

innefatta en så kallad ”Unionens höga representant” för utrikes- och säkerhetspolitik samt 

en vice ordförande för EU-kommissionen (Smith’s trappstegsmodell steg fyra 

organizations). Detta är den viktigaste institutionella förändringen i och med 

Lissabonfördraget. Idén bakom införandet av en hög representant är att kunna få en mera 

enig union samt att de yttre åtgärderna för EU överensstämmer medlemsstaterna emellan. 

Den höga representanten blir unionens ansikte utåt, han eller hon kommer att representera 

EU på den internationella arenan i frågor gällande utrikes och säkerhetspolitik. Som stöd 
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tillsätts en europeisk avdelning som består av tjänstemän från rådet, kommissionen samt 

från medlemsstaterna diplomattjänster. Denna europeiska avdelning ska biträda den höga 

representanten i frågor om yttre åtgärder.

Två särskilda uppgifter präglar den höge representantens arbete: Han eller hon blir den 

legitima representanten utåt i frågor rörande GUSP. Dessutom får representanten en 

betydelsefull roll, som kommissionens vice ordförande, med ansvar för EU’s yttre 

förbindelser. Förenklat blir den höga representanten ordförande i rådet för utrikesfrågor 

samt den som genomför EU’s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

De viktigaste förändringarna för GUSP i och med implementeringen av Lissabonfördraget, 

som vi tänkt använda oss av, behandlas i avdelning V, kapitel 2: ”särskilda bestämmelser 

om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken” i den konsoliderade versionen av 

EU’s Lissabonfördrag. Den problematik som uppkommer i och med appliceringen av 

Lissabonfördraget är den ökade överstatligheten inom EU. Tanken om en gemensam 

försvarspolitik kan komma att förbise de nationella intressena och endast se till EU’s 

intressen. Samtidigt är det tänkt att ha en konsoliderad gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik kommer förstärka samarbetsnivån medlemsstaterna emellan vilket skall 

gynna alla medlemsstaterna och tillgodose dessa med nödvändiga resurser.

I artikel 21, 24, 26, 36, 42 i Lissabonfördraget framhävs de utmärkande dragen för GUSP 

samt i vilken riktning utvecklingen ska gå för ett mer konsoliderat EU. Härefter följer några 

utdrag ur Lissabonfördraget som är av betydelse för GUSP och dess förändring:

Artikel 21:

”Unionen ska sträva efter att utveckla förbindelser och bygga partnerskap med tredjeländer 

och internationella organisationer, regionala eller globala, som delar de principer som avses 

i första stycket. Den ska främja multilaterala lösningar på gemensamma problem, särskilt 

inom ramen för Förenta nationerna”.

Här kan Smith’s trappstegsmodell steg tre (norms) definieras. I steg tre talar Smith om 

gemensamma normer och principer för att fördjupa samarbetet samt att göra organisationen 

formell och mer öppen. I denna artikel finns gemensamma värdegrunder som uttrycks i 

principer och normer.
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Artikel 24:

”Unionens befogenheter i fråga om den gemensamma utrikes och säkerhets politiken ska 

omfatta alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör unionens säkerhet, inbegripet 

den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik som kan leda till ett gemensamt 

försvar”  

Här kan Smith’s trappstegsmodell steg ett (intergovernmental forum) deffinieras. Detta 

framkommer på grund av det allmänna med att definiera samarbetet genom ”alla 

utrikespolitiska områden”. Det blir en ospecifik samarbetsform och kan därmed liknas med 

det mest informella samarbetet mellan aktörerna.

Artikel 26:

”Rådet skall utforma den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och fatta de beslut som 

behövs för att fastställa och genomföra denna på grundval av de allmänna och strategiska 

riktlinjer som Europeiska rådet har fasställt. Den gemensamma utrike- och säkerhets 

politiken ska genomföras av den höga representanten medlemsstaterna med utnyttjande av 

nationella resurser och unionens resurser”.

Här kan Smith’s trappstegsmodell steg fyra (organizations) identifieras. Här talar Smith om 

den ”höga representanten” och dennes roll inom GUSP. Denna samarbetsfördjupning kan 

närmast likna den samarbetsform som har en tydlig gemensam agenda samt en enad ansats 

utåt. Denna höga representanten berörs även i artikel 36, därför gäller steg fyra även artikel 

36. 

Artikel 36:

”Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska regelbundet höra 

Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna 

när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken samt informera Europaparlamentet om hur dessa 

politikerområden utvecklas. Den höga representanten ska se till att vederbörlig hänsyn tas 

till Europaparlamentets synpunkter. De särskilda representanterna får medverka när 

Europaparlamentet informeras”. 
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Artikel 42:

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska omfatta den gradvisa omfattningen av 

unionens gemensamma försvarspolitik. Den kommer leda till ett gemensamt försvar, när 

Europeiska rådet med enhällighet har beslutat detta. Europeiska rådet ska i så fall 

rekommendera medlemsstaterna att anta ett sådant beslut i enlighet med sina respektive 

konstitutionella bestämmelser. I syfte att genomföra den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken ska medlemsstaterna ställa civil och militär kapacitet till unionens 

förfogande för att bidra till de mål som fastställs av rådet. De medlemsstater som tillsammans 

upprättar multinationella styrkor får även ställa dem till förfogande för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken. Om en medlemstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på 

sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och 

bistånd med alla till buds stående medel i enighet med artikel 51 i Förenta nationernas 

stadga”. 

Här kan både Smith’s trappstegsmodell steg fem (governance) och steg tre identifieras. Steg 

fem framkommer då artikeln säger att samarbetsformen i EU kan leda till ett ”gemensammt 

försvar”. EU går nu över till den samarbetsform som går mot det överstatliga, det vill säga 

toward governence. Steg tre återfinns då artikeln talar om ”skyldigheter” och precis som 

normer och principer är något som måste skapas samt utvecklas för att ett officiellt samarbete 

skall kunna påbörjas. 

Lissabonfördraget innebär att överstatligheten i ministerrådet ökar kraftigt genom att 

vetorätten avskaffas inom 63 olika områden. Ett annat svåröverkomligt problem är avståndet 

mellan folket och de folkvalda. Sammantaget är de förändringar som föreslås i 

Lissabonfördraget är det mest omfattande fördrag som har lagts fram inom EU. I och med de 

förändringar som Lissabonfördraget medför kan vi härmed konstatera att GUSP går mot ökad 

överstatlighet. 
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5. Analys av Frankrikes och Danmarks ställningstagande och skäl

I detta avsnitt analyseras studiens empiriska material. Detta sker genom en genomgång av de 

för studien valda medlemsstaterna; Frankrike och Danmark. Vi besvarar följande 

frågeställning utifrån Smith trappstegsmodell: Hur ställer sig Danmark och Frankrike till 

GUSP: s mer överstatliga roll? 

Vi berör därefter staternas ställningstaganden i denna fråga. I inledningen för respektive stat 

kommer först en kort redogörelse av Danmarks och Frankrikes EU historia, vilket är 

väsentligt för att ge förståelse för medlemsstaternas aktuella position gällande GUSP.

Efter respektive medlemsstatsanalys följer en jämförande analys där vi sätter resultaten som 

framkommit i den första delen i kontrast till varandra. I den gemensamma jämförande 

analysen kommer vi att besvara den andra frågeställningen: Vilka skäl har Danmark och 

Frankrike för att ta denna ställning gällande överstatlighet? Vi tittar här på avgörande 

skäl samt ställningstaganden som medlemsstaterna gör gentemot GUSP. Dessutom tittar vi på 

skillnaderna i ställningstaganden som finns mellan medlemsstaterna.  I figurförteckningen 

finns en översikt på medlemsstaternas institutionaliserings placering. 

5. 1 Frankrikes ställningstagande om GUSP:s eventuella överstatlighet

I efterföljande text presenteras kortfattat en kort historik om EU’s utvidgning och reformer. 

Detta i syfte att understryka vikten av Frankrikes pådrivande roll i ett ytterliggare närmare 

samarbete medlemsstaterna emellan i och med Lissabonfördraget och ett mer överstatligt 

GUSP. 

Frankrike anses vara en av grundarna av det tidigare EG då landet varit drivande i bildandet 

av Kol- och stål unionen. Landet har länge varit en stark drivande faktor för ett mer integrerat 

EU. Efter den rådande efterkrigstiden 1945-1959 gynnades de samarbetande staterna av en 

”gemensamt kontrollerad produktion och försäljning av kol- och stål” (Serus.se, Eu och 

Frankrike). Genom denna union börjar ramarna för ett europeiskt samarbete att formas. De 

första EU staterna utvecklade sitt samarbete för att främja fred.
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Den Europeiska enhetsakten trädde ikraft 1987 och detta kom att bidra till att lösa problemen 

med handel och därigenom ge en friare marknad. 1993 tillkom den inre marknaden som 

garanterade de fyra friheterna. Därefter kunde staternas relation förbättras då utbytena inte 

längre uppfattades som ensidiga. Den gemensamma övertygelsen att alla parterna skulle 

gynnas av ett samarbete tog nu sin början (Serus.se, Lissabonfördraget). Detta ledde till 

början på skapandet av gemensamma normer och värderingar (Smith’s steg 3, normer ). 

Frankrike inledde gemensamt med de andra medlemsstaterna förhandlingar om EU’ s 

utrikespolitik. Detta kan ses som ett försök att öka det egna nationella inflytandet på EU’ s 

utrikespolitik från Frankrikes sida. Som Smith påstår i sin teoridel om normer och inflytande 

är det tveksamt att hävda att stater värderar normer utan någon som helst tanke om eget 

inflytande på andra stater. 

I och med Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget ökade samarbetet mellan 

medlemsstaterna på en mellanstatlig nivå. Organisationer hade en viktig roll när det gäller 

implementeringen samt administrationen av vissa politiska områden. Frankrikes 

ställningstagande upplevs av somliga aktörer som aggressivt i sitt försök att fördjupa 

relationen för en gemensam utrikes och försvarspolitik (Serus.se, fakta om Frankrike). 

Forskare hävdar att Frankrikes entusiasm inför ett sådant nära och gemensamt samarbete 

inom EU kan tolkas som en strävan att implementera nationella idéer och projekt på en 

Europeisk nivå. Den välkända franska termen ”Europe puissance” (Sieps.se, Frankrikes 

ordförandeskap) som kan översättas till ”Styrka Europa” eller ”Europa makt” kan ses som att 

ett mer enat Europa kan bidra till att det franska inflytandet inom EU fördjupas och  förstärks 

(Sieps.se, Frankrikes ordförandeskap).

Det är viktigt att poängtera att aktörerna för att de institutionella förändringarna skall kunna 

ske måste aktörerna eftersträva gemensamma intressen samt ha makten för att kunna 

genomföra de tänkta förändringar som krävs. Detta var till en början en gemensam strävan att 

bevara freden och den gemensamma kol- och stålhandeln. Beslutfattande färgas starkt av 

rådande maktkonstellationer och intressen. Enligt den liberala intergovernmentalismen’s two 

level game theory är makt, tillgång och efterfrågan en central beståndsdel i 

institutionaliserings process av politiska områden. Tillgång och efterfrågan av kol- och stål 

spelade en viktig roll för det utökade samarbetet gällande EG. Därmed är det tydligt att 

Frankrike, Belgien, Italien, Luxemburg, Västtyskland och Nederländerna ingick i denna 

maktkonstellation av strategiska skäl (Serus.se, EU historia). 
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I och med utvidgningen kunde den redan etablerade maktkonstellationen implementera den 

egna nationella politiken genom att förhandla fram avtal som de nya medlemsstaterna tvingas 

acceptera för att få inträda i samarbetet. Därför kan man tolka samarbetet som strategiskt. 

Enligt Smith är avtal och förhandlande avsiktliga medel som används för att uppnå så mycket 

makt och auktoritet som möjligt över de övriga länderna. Smith’s steg två (information 

sharing) ska officiellt generera möjligheter för alla samarbetande parter samt gynna 

kommunikationen mellan dessa parter. Dock finner man att den aktuella ”väsentliga” 

kommunikationen om GUSP pågår mellan de största, starkaste och äldsta medlemsstaterna; 

Tyskland, Frankrike och England. Dessa var även de mest pådrivande staterna för en mer 

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Institutionaliseringen har ökat i och med de nya 

förhandlingarna om Lissabonfördraget. Mindre medlemsstater är mer restriktiva då de anser 

att det kan hota den egna nationella politiken. Detta försvagar samarbetet för övriga 

medlemsstater gällande GUSP. För att arbetet ska bli effektivt måste gemensamma sociala 

normer inrättas för att mindre starka stater inte ska känna sig förbisedda. Att EU lyckas arbeta 

sig uppåt på trappstegsmodellen bevisar att det kontinuerliga utbytet av information om 

utrikespolitiken har lyckats.

5. 1. 1. Försvarspolitiken

Frankrike har sedan 1949 varit medlem i the North Atlantic Treaty Organisation: NATO. 

Detta medlemskap kan ses som ett försök att befästa Frankrikes ställning internationellt. En 

fördjupning av EU: s samarbete inom GUSP förstärker EU: s ställning på den globala arenan 

samtidigt som att Frankrike blir en stark aktör i ytterligare en internationell organisation inom 

säkerhets- och försvarspolitik. Mindre starka medlemsstater kan tycka att dessa två 

medlemskap eventuellt kan konkurrera med varandra. Starka stater såsom Frankrike har då 

fördelen att kunna påverka besluten på en mycket högre skala. Detta är en av anledningarna 

till varför implementeringen av ett gemensamt försvar tar tid. Frankrike anser att området 

gällande försvarspolitik i Lissabonfördraget måste utvecklas. För att nå de mål som Frankrike 

anser krävs för att bilda ett fullkomligt enat GUSP måste samarbetet ske gemensamt på en 

överstatlig nivå.
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För att institutionaliseringen ska öka måste aktörerna infinna sig på en gemensam platå där 

informationsutbytet är tillräckligt väsentligt och pålitlig för att gemensamma normer och 

värderingar skall kunna infinna sig. Frankrike driver hårt fram för ett ökat samarbete på 

utrikes- och försvarsfronten och kan tänka sig ett överstatligt samarbete. Den franska 

presidenten Nicolas Sarkozy har haft en ledande roll i utformningen och ratificeringen av det 

nya fördraget. Frankrike blir den femte medlemsstaten och den första ”supermakten” att 

ratificera fördraget. Lissabonfördraget måste godkännas av alla 27 medlemsstater innan dess 

förmodade införande 2009. Frankrike är ett av EU: s ursprungsländer som varit med och 

utformat EU: s tidigare direktiv. Nykomna medlemsstater har varit tvungna att anpassa sig 

efter dessa direktiv för att kunna bli medlemmar. 

Av rädsla för ett yttre inflytande som påverkar de rådande maktkonstellationerna 

(touteleurope.fr, Frankrike GUSP) har Frankrike varit restriktiv till nya förslag om vidare 

utvidgningar samt nära samarbeten. Idag har agendan ändrats och Frankrike är ett av de mer 

drivande länderna och skyr inga medel för att utöka det Europeiska samarbetet. ”En viss 

arrogans och överlägsen ton präglar den Franska framtoningen inom EU” (diplomatie.gouv.fr, 

Frankrike och Lissabonfördraget). Presidentens talman David Martinon anser i och med 

ordförandeskapet att Frankrike nu kan få igenom de framtida målen: ”This is excellent news, 

a great victory for France which has gone from being the country holding up Europe to being 

the one that pulled Europe out of the gridlock” (France24.com, Lissabonfördraget).

Den 1 juli 2008 inleddes Frankrikes ordförandeskap i EU. Arbetsbördan anses ha varit en av 

de tyngsta genom EU’s historia då unionen idag innehar fler medlemsstater och 

kommissionärer än någonsin. Implementeringen av Lissabonfördragets ratificeringsprocess 

upptar också plats. En utav det franska ordförandeskapets fyra prioriterade frågor var 

Europeisk säkerhets- och försvarspolitik (Serus.se/euordfr, Frankrikes ordförandeskap).

                                                                                 

De finns tydliga riktlinjer och direktiv när det gäller strukturen av Lissabonfördraget. Det 

självklara målet är att generera möjligheter för EU’ s medlemmar när det gäller tjänster såsom 

jobb, samhällsvård och ekonomi, samt att gynna freden inom EU (ue.eu.int. Frankrikes 

ordförandeskaps arbetsprogram). I denna bemärkelse är alla medlemsstater överens. Den 

fråga som skapat mycket debatt är EU: s mer överstatliga roll i och med främjandet av en mer 

organiserad och sammanställd europeisk säkerhets- och försvarspolitik. Härmed anser 

Frankrike utifrån Smith’s trappstegsmodell att trappsteg ett (intergovermental forum), två 
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(information sharing) och tre (norms) redan har genomförts. Det relevanta nu är att 

medlemstaterna organiserar sig för ett gemensamt GUSP. Därmed lutar sig Frankrike åt det 

överstatliga hållet och mot ett eventuellt gemensamt styre, alltså mot steg fem (toward 

governance). 

5. 1. 2. Civil och militär krishantering

Med det franska ordförandeskapet vill Frankrike utveckla säkerhetsstrategier för att kunna 

avväpna framtida hot. 2003 infördes ett dokument kallat för Europeisk säkerhetsstrategi

(europa.eu Lissabonfördraget). Detta dokument ska ratificeras och nu skall fokus riktas mot 

EU’s försvar. De militära och de utvecklings möjlighet som finns i EU skall samanställas och 

utvecklas. Detta anses vara en säkerhetsstrategi som kommer att behöva tillämpas för att 

kunna ackumulera den kapacitet som behövs för att kunna avvärja framtida hot, eventuella 

krig, samt terrorism. Genom en gemensam analys av möjliga hot kan EU se till att resurser 

finns tillgängliga. Alla medlemsstaterna skall ha tillgång till dessa resurser. Med dessa 

instrument och resurser kan EU: s militära försvar- och krisberedskapsmöjligheter förstärkas., 

Enligt Frankrike är det av högsta prioritet att medlemsstaterna organiserar sig och införskaffar 

de kompetenser som krävs för att utveckla de medel samt färdigheter som kommer att krävas i 

en mer utvecklad och intelligent form av krigsföring. Genom militära preventiva medel och 

nya konfliktstrategier kan EU säkra sin ställning på den globala arenan. (europa.eu 

lissabonfördraget). Frankrikes fokus på militär kapacitet, organisation, samt forskning är 

tydliga tecken på att Smith’s steg fem (toward governance). Detta är steget som Frankrike vill 

och måste nå upp till för att göra GUSP överstatligt (UE2008.fr, franska 

ordförandeskapsprogrammet).

Frankrike har dock uttryckt en stark oro när det gäller den aktuella gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Det nya fördraget anser Frankrike kommer att tillåta EU att återvinna en 

central ställning i världspolitiken. Genom Lissabonfördraget finns klara och tydliga riktlinjer 

för hur medlemsstaterna skall strategiskt organisera sig.  Nice- och Amsterdamfördragen 

anser Frankrike är föråldrade och lämpar sig inte i det nuvarande världsläget. Efter den 11 

september 2001 ändrandes den rådande världsordningen och en ny form av krigsföring 

tvingade länder att organisera sig i kampen mot den organiserade kriminaliteten och 

terrorismen (diplomatie.gouv.fr, Frankrikes säkerhets- och utrikespolitik). Enligt Frankrike 
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kan endast ett starkt förenat Europa förmå att inleda en dialog med EU: s medspelare; USA, 

Ryssland, China, Japan mfl (diplomatie.gouv.fr, Frankrikes säkerhets och utrikespolitik ).                                   

5. 1. 3. Den höga representanten

Det nya fördraget kommer att underlätta för den tillsatta Höga Representanten att framföra 

EU’ s gemensamma ståndpunkt i utrikes- och säkerhetspolitik. Den höga representanten är då 

språkrör för EU’s institutioner, medlemsstaterna, samt det europeiska parlamentet i ett 

internationellt forum där EU har en gemensam grund (diplomatie.gouv.fr, Frankrike och EU 

GUSP). 

Härmed är Frankrike tydligt i sin strävan att stärka EU på alla plan. I det franska programmet 

inför dess ordförandeskap diskuteras inte utbyte av information, normer, eller att EU måste 

organisera GUSP, utan detta är en självklarhet. Nu gäller det istället att gå  hårt fram att 

utveckla organisationen av ett gemensamt försvar. Det centrala enligt Frankrike är att utveckla 

strategier mot framtida hot, stärka GUSP genom att öka forskning, militär träning, beslut, 

samt möjligheterna för att kunna mötas på ett gemensamt forum. Därmed är det tydligt att 

steg fem (toward governance) är det avgörande steget för ett enat EU som arbetar för ett 

gemensamt GUSP. Däremot är det tydligt att det fortfarande finns spår av steg fyra 

(organizations) som enligt Frankrike måste utvecklas snarast för att kunna nå målet om ett

gemensamt GUSP. De mest uppenbara aspekterna som Frankrike vill lägga tyngd vid är att 

skaffa nya färdigheter när det gäller nedrustning, mobilisering av kriget mot terrorism, 

militära hjälpmedel, samt konfliktförebyggande medel (UE2008.fr, Frankrike och EU samt 

ordförandskapsprogrammet). Enligt Frankrike ska nu EU vara en global aktör på den 

internationella arenan. I och med att EU ses som en enad aktör blir det tydligt att EU nu ska 

ha en gemensam organiserad politik. Utifrån denna synvinkel ska EU nu stå inför det sista 

steget i Smith trappstegsmodell: Toward Governace (UE2008.fr, Franska 

ordförandeskapsprogrammet).
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5:2 Danmark ställningstaganden om GUSP:s eventuella överstatlighet 

Danmark ansökte om medlemskap i EG 1967 och är sedan 1973 en av EU:s medlemsstater. 

Det danska Parlamentet; Danska Folketinget, har bara en kammare och består av 179 valda 

ledamöter (Europa.eu, fakta om Danmark som medlemsstat). 

Danmark är en av få medlemsstater inom EU som har folkomröstningar om samtliga fördrag 

sedan deras tillträde. Dock gällande Lissabonfördraget har Danmark inte haft folkomröstning, 

utan våren 2008 ratificerade Folketinget  Lissabonfördraget, med 90 röster för och 25 emot 

(eu-oplysningen, political agreement). Folketinget menade att en folkomröstning om detta 

fördrag inte har varit nödvändig eftersom fördraget inte medför suveränitetsavträdelser till EU 

och den 29 maj 2008 deponerade Danmark Lissabonfördraget (folketinget.dk, 

Lissabonfördraget).   

Danmark är en av få medlemsstater inom EU som har undantag från tidigare fördrag. Några  

av dessa undantag gäller unionsmedborgarskapet samt utvecklingen av EU’s  säkerhets-

och försvarspolitik. Detta undantag beviljades Danmark då en majoritet av danskarna röstat 

nej (50,7 %) till Maastrichtfördraget i en folkomröstning 1992 (Haukkala 2004:99). 

Danskarnas nej utlöste en kris inom EG eftersom fördraget inte skulle kunna träda i kraft 

om det inte godkändes av samtliga medlemsstater. Vid Europeiska rådet i Edinburgh i 

december 1992 försökte man lösa problemet genom att ge Danmark undantag från 

fördraget på ett antal punkter. Undantagen kom att gälla bland annat utvecklingen av asyl-

och invandringspolitiken, utvecklingen av en europeisk försvars- och säkerhetspolitik samt 

valutaunionen inom EMU. Med dessa undantag säkrade hölls en ny folkomröstning i maj 

1993 som resulterade i ett ja med 56,8 procent av de röstande (eu-oplysningen.dk 2008-12-

18). Danmark ska dock ha en ny folkomröstning om de undantag som Danmark besitter om 

ett eller flera av dessa har aviserats under den innevarande mandatperioden, det vill säga 

senast 2011 (Europa.eu, Lissabonfördraget).   
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5. 2. 1. Försvarspolitiken

Utrikes- och säkerhetspolitiskt sett har Danmark varit ett relativt lågmält land, men efter kalla 

krigets slut har man stärkt sin position på den politiska marknaden avsevärt. Danmark är 

sedan grundandet av North Atlantic Treaty Organization (NATO) medlemmar. Detta skedde 

1949 och denna organisation kan ses som ett avtal om kollektivt försvar. Inom NATO har 

Danmark kommit att profilera sig som en pålitlig samarbetspartner till USA (folketinget.dk, 

Danmark och EU). En av de främsta anledningarna till att Danmark blev medlemmar i NATO 

är den problematik Danmark hade gällande försvar av sitt stora territorium Grönland. Att 

försvara Grönland både var och är en omöjlighet för Danmark, men med uppbakning från 

NATO och främst USA är  försvar av territoriet möjligt (Olsen og Villaume 2005:50f). 

Smith’s trappstegsmodell ger en beskrivning av utvecklingen inom de olika nivåer samt 

graden av institutionalisering inom en specifik tidsperiod som omfattas av Danmarks 

ställningstagande gällande GUSP. Danmarks inställning till GUSP samt hur man ser på 

Lissabonföredraget är av intresse för att kunna se Danmarks ställningstagande till att GUSP 

går mot överstatlighet. Utifrån Smith’s trappstegsmodell kan man i Danmarks fall se 

antydningar på att man arbetar utifrån flera av samarbetsnivåerna när det gäller den 

gemensamma säkerhets- och utrikes politiken. I och med det danska undantaget gällande 

försvarspolitiken leder detta till att samarbetsnivåerna skiljer sig väsentligt åt. Här  kan man se 

mönster, allt ifrån ett högre samarbete i nivå fyra (organizations) till det betydligt svagare 

samarbetsnivån i steg ett (intergovermental forum). Gällande den lägre nivån av samarbete 

kommer sig detta enbart på grund av undantaget för försvarspolitiken. Ser man till den 

Danska historien inom GUSP kan man innan Lissabonfördraget sett en avståndstagande 

inställning från Danmarks sida. Utifrån Smith’s institutionaliserings teori kan man sätta detta i 

kontrast med steg ett (intergovermental forum) upp till delar av steg tre (norms). 

När det gäller det Danska undantaget om försvarspolitiken är det utifrån Smith’s 

trappstegsmodell rimligt att placera in detta på den första nivån av samarbete. 

Institutionalisering (intergovermental forum). Utgår man ifrån Smith’s kriterier för respektive 

nivå inom trappstegsmodellen karaktäriseras den här perioden inom det europeiska samarbetet 

om gemensamt försvars- och utrikespolitik av en mycket låg nivå av institutionalisering. Detta 

utifrån att på första nivån av institutionalisering läggs nämligen fokus vid informella samtal 

mellan aktörer, dock på en ytlig nivå och utan ett reellt samarbete. Detta stämmer väl in med 
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den nivå av försvarspolitik som Danmark är med på inom GUSP. Detta är ett resultat av det 

undantag som lett till att Danmark står utanför i det formella arbetet om försvarspolitiken. 

Viktigt är att påpeka att detta berör alla typer av civila och militära uppdrag utanför EU: s 

gränser (folketinget.dk, Danmark och EU). 

Då Lissabonfördraget till Folketingets ”förmodade glädje” inte förespråkar ett gemensamt 

försvar, tvingar det inte heller Folketinget att ge upp rätten om bestämmelser gällande Danska 

trupper. Det ska efter Lissabonfördragets genomförande fortfarande vara upp till var 

medlemsstat att sköta den militära budgeten, dock påpekar Folketinget att deras undantag 

kvarstår till nästa EU-fördrag läggs fram (eu-oplysningen.dk, Lissabonfördraget). Det enda 

samarbete Danmark gör gällande försvarspolitiken är utifrån den informella agendan.  Det 

som sägs och utspelar sig mellan Danmark och övriga EU medlemsstater när det gäller 

försvarspolitiken är just på det informella planet. Dock gör undantaget att Danmark självmant 

hamnar utanför samarbetet gällande försvarspolitiken och den enda samarbetsnivån för 

Danmark är just institutionaliseringen, det informella.  Innan ratificeringen fanns det dock 

delar av GUSP som Danmark ändock samarbetade inom. Gällande de gemensamma åtgärder

och ståndpunkter som är uppsatta för medlemsstaterna, måste Danmark accepterat det antagna 

inom GUSP och därför kan detta kopplas till Smith’s steg tre, (norms). Detta på grund av att 

Danmark har accepterat vissa gemensamma strategier (utom undantagen) och därför kan steg 

fyra (orgnizations) uteslutas då Danmark innan ratificeringen av Lissabonfördraget ej var 

intresserade att fördjupa samarbetet inom GUSP. Danmark var restriktiva och då steg fyra 

(organizations) kräver organisatoriskt samarbete är det inte rimligt att anta en strävan mot 

detta steg innan Lissabonfördraget lades fram (folketinget.dk, Lissabonfördraget) . Utifrån 

Smith är steg tre (norms) en rimligare placering för Danmark innan Lissabonfördraget, då 

landet accepterat samarbetsformens rådande normer och strategier, men inte ville inte delta 

aktivt. 

Danmarks inställning gentemot GUSP och ett fördjupat samarbete kom att ta en annan 

riktning. Detta har sin förklaring i att det är det Danska Folketinget som uteslutande styr 

frågorna gällande Lissabonfördraget. Mellan de olika partierna i Folketinget har man utarbetat 

en gemensam strategi om vilket förhållningssätt samt grad av samarbete vilket de skall jobba 

gällande utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. I februari 2008 lade Folketinget fram en 

gemensam dansk riktlinje för hur man ska arbeta med  EU:s policy område; GUSP. 
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Danmark konstaterar att Lissabonfördraget innehåller ett flertal förändringar som är 

fördelaktiga för Danmark och Europa (eu-oplysningen.dk, Danmark och EU). Det globala 

samarbetet kommer att fördjupas, EU ska ha en gemensam strategi för kriser och hur man bäst 

löser internationella (kris) uppgifter. Medverkan i sådana kriser/katastrofer kommer att vara 

på frivillig basis och ska inte vara något krav från övriga EU. EU ska anta en ledande roll när 

det gäller den globala kampen mot terrorism, gränsöverskridande kriminalitet och epidemier. 

De yttre faktorer som EU bör jobba med enligt Danmarks är dels att försvarssamarbete bör 

ske på den allra lägsta nivån av samarbete, steg ett (intergovernmental forum). Denna 

informella nivå utgörs tydlig av det informella samarbetet och precis som punkten om globalt 

samarbete att välja att delta i arbetet mot exempelvis terrorism eller inte, bör vara upp till var 

medlemsstat. Denna samarbetsform på steg ett (intergovernmental forum) är likställ med den 

danska uppfattningen. 

Danmark har allmänt ett förhållningssätt att hålla flertalet policy områden inom EU och 

främst det som inkluderas i GUSP på ett lägre steg av samarbete. Det finns det undantag. 

Utifrån Smith’s trappstegsmodell kan man när Folketinget talar om bekämpandet av 

gränsöverskridande kriminalitet och terrorism se efterfrågan om utökat samarbete. När det 

gäller dessa områden vill staten ha samma förhållningssätt som i nivå ett (integovernmental 

forum) om den frivilliga praxisen. Dock menar Danmark att just gällande dessa två 

samarbetsområden vill staten ta det steget högre till steg tre (norms). Steget innefattar 

gemensamma normer och utgår ifrån regelrätta diskussioner om politiska problem samt att 

finna eventuella lösningar. Folketinget vill nämligen aktivt lösa den problematik som 

föreligger med gränsöverskridande kriminalitet och terrorism. Om inte dessa punkter finner 

sin lösning kan EU inte upprätthålla respekt för individers civila rättigheter, för att skydda den 

individuella trygg- och säkerheten (eu-oplysningen.dk, political agreement). Vilket är mycket 

viktiga frågor för Folketinget (folketinget.dk, framtida strategier). Utifrån det utökade 

samarbete kan vi se att Danmark önskar en gemensam strategi fast med undantaget att det bör 

vara frivilligt, vilket gör att vi både ser Smith’s kategorisering av steg ett (intergovermental 

forum) och tre (norms). 
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5. 2. 2. Den Höga representanten

Folketinget är tillfreds med utvecklingen av Lissabonfördraget. Inom vissa delar som 

ämnar förändra GUSP är Folketinget nöjda och kan även se en möjlig 

samarbetsfördjupning. Ett exempel är den förändring som kommer i och med att EU skulle 

få en utrikesminister, eller som det inom EU kallas, den högre representanten för den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Folketinget menar att EU utökar sin roll som 

internationell aktör i och med detta. Utifrån Smith’s trappstegsmodell kan man här se 

likheter med Smith’s fjärde steg (organizations). En högre representant för GUSP leder just 

till det fjärde steget då det kännetecknas av en hög grad av interaktion mellan aktörer, (i det 

här fallet medlemsstaterna) samt etableringen av gemensamma bestämmelser och en 

gemensam ”talesman” eller representant utåt för EU. Den högre representanten kommer att 

stödjas av en gemensam utrikespolitisk service och Folketinget vill se till att EU kan 

använda sig av danska resurser när det gäller ett större globalt ansvar samt en tydligare och 

mer aktiv roll gällande internationella angelägenheter (eu-oplysningen.dk, political 

agreement). Folketinget avslutar med att säga att de kommer att jobba aktivt för en 

”gemensam multistrategi” gällande fred, avväpning och stabilitet. För att detta samarbete 

skall kunna fungera antas ett högre steg av samarbete mellan medlemsstaterna i EU. Detta 

är det främsta karaktärsdraget för det fjärde steget (organizations), gemensamma strategier 

och hög grad av interaktion. 

5. 2. 3 Civil och militär krishantering

När det kommer till GUSP och hur man bör agera vid civila kriser, menar Folketinget att man 

måste öka samarbetet och resurser. Folketinget vill här uttryckligen utöka den egna rollen i 

utvecklingen inom detta område till ett mellanstatligt samarbete (folketinget.dk 

Lissabonfördraget). Denna samarbetsform som önskas av Folketinget kan liknas vid det tredje 

steget (normer).  Det här framkallar en dynamisk kraft enligt Smith som sedan framkallar 

normer eller gemensamt och allmänt beteende hos aktörerna. Därtill menar Smith att 
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övergången till normer är närmast oundviklig, då verklig mellanstatlig kommunikation oftast 

kräver samordning av ett flertal aktörer under så många områden som möjligt. 

Gällande de riktlinjer och direktiv som följer av Lissabonfördraget är syftet att generera så

många möjligheter för EU’s medlemsstater som möjligt bland annat när det gäller ett fredligt 

och konfliktfritt EU (europa.eu, Lissabonfördraget). Gällande detta har samtliga 

medlemsstater kommit till konsensus. Dock förekommer en inre konflikt inom EU när det 

gäller organisationens allt mer överstatliga roll. Att GUSP håller på att gå mot överstatlighet 

med en allt mer framträdande säkerhets- och försvarspolitik är inte samtliga medlemsstater 

nöjda med. Danmark har kommigt så långt att man accepterar en utrikesminister för GUSP, 

men att fördjupa försvarssamarbetet är otänkbart då Danmark och folketinget menar att detta 

försvagar den nationella identiteten (folketinget.dk, Lissabonfördraget). 

Danmark liksom många andra medlemsstater har uttryckt oro om överstatlighet när det 

gäller GUSP. Dock hoppas Danmark på att Lissabonfördraget kan hjälpa till att få ett 

utvecklat GUSP utan att det för den delen hotar det nationella (um.dk).  Därför kan man 

utifrån Smith inte se att Danmark inom en snar framtid är villiga att acceptera ett samarbete 

längre än till steg fyra (organizations). För även Danmark anser att Lissabonfördraget 

kommer att underlätta för EU att inta en stark och central ställning inom världspolitiken. 

Dock är Danmark inte beredd att ge upp undantaget gällande försvarspolitiken och detta 

ställer Danmark utanför det sista steget; överstatlighet, (toward governance).  Danmark går 

ändå med på delar av steg fyra (organizations) och detta kan delvis förklaras med att den 

rådande världsordningen totalt ändrades efter den 11 september 2001. EU blev tvunget att 

stärka de delar i samarbetet som förhindrar vidare terroristattacker och därför kom 

Lissabonfördraget med riktlinjer för organisation och samarbete gällande kampen mot 

terrorism och kriminalitet (um.dk). Utifrån detta kan man se att det Danska undantaget kan 

komma försvinna vid den kommande omförhandlingen. Väljer Danmark att bli medlem i 

GUSP fullt ut kommer även denna medlemsstat komma närmare konsensus att man 

fördjupar samarbetet mellan medlemsstater och på så sätt kommer även GUSP komma 

närmare överstatlighet
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5:3 Frankrike och Danmark; jämförande analys om ställningstaganden 

samt skälen.

Frankrike ska här kontrasteras mot Danmark i ett försök att belysa den förklarande faktorn 

gällande GUSP som skiljer dessa två länder åt. Vi ska därför titta närmare på de 

bakomliggande skälen som påverkar staternas ställningsstaganden.  

För att förklara de bakomliggande faktorerna till varför EU i och med Lissabonfördraget 

bestämde sig för att fördjupa samarbetet när det gäller GUSP kan man se till de yttre 

faktorerna som påverkat den internationella politiska arenan och även EU. En 

världsomfattande händelse som ändrade den moderna tilltron till säkerhet var 

terroristattackerna i USA 2001-09-11. Detta kom att bli även ett hot för EU och dess 

medlemsstater. De efterföljande åren inträffade även attentat i Madrid och London (tf1.fr). 

Dessa händelser öppnade upp för argument för en stramare hållning gällande utrikes- och 

säkerhetspolitiken i EU. En tidigare konflikt som kan tänkas haft en inverkan på EU: s 

utökade samarbetsstrategi är mitten av 1990-talets krig på Balkan (ne.se, Balkan). Ytterligare 

en modern konflikt som kan påvisa att det är fördelaktigt för EU att ha ett stark och enat 

GUSP samt försvarspolitik är kanske främst den konflikt som drabbade det till EU 

angränsande landet Georgien när Ryssland gick till attack 2008 (ne.se, Georgien). 

Det franska ordförandeskapets tuffa och hårt framåtdrivande agenda har framställts av övriga 

medlemsländer som en aningen arrogant. Detta med tanke på att innan det irländska ”nej” till 

Lissabonfördraget hade den franska presidenten Nicolas Sarkozy hävdat att det nu skulle 

förhandlas om morgondagens Europeiska ledare såsom den Höge Representanten. EU ska bli 

en nödvändig motsvarighet till NATO. Frankrike vill lägga grunden för en ”European 

operational headquaters” (UE2008.fr) byggd på NATO’s modell. Frankrike anser att NATO 

och EU ska och kan jobba jämsides varandra utan konkurrens. Genom att stärka möjligheter 

och medel får EU en ökad roll där NATO inte har några intressen. Det som däremot inte 

påpekas av Frankrike är den ledande och centrala rollen som Frankrike får i två globala 

säkerhetspolitiska institutioner. Men detta tydliggörs de skilda meningarna som råder inom 

EU angående NATO och EU. Danmark är en större internationell aktör i NATO där ett fåtal 

länder är medlemmar och makten är mer proportionerad. I EU representeras samtliga 27 

medlemsstater och därmed är makten reducerad för mindre stater. Då Danmark är medlem i 
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NATO sedan 1949 kan man anta att detta är en av anledningarna som gör att Danmark inte är 

speciellt intresserade av ett fördjupat samarbete gällande GUSP.

Det föreligger en problematik i att Danmark helt valt att stå utanför försvarssamarbetet inom 

EU. Danmarks negativa inställning inför GUSP beror på att Danmark blivit ”en medlemsstat i 

mängden”.  Danmarks inflytande i EU är begränsat på grund av att Danmark står utanför 

försvarspolitikssamarbetet. Danmarks inställning när det gäller att GUSP går mot 

överstatlighet kan förklaras med deras relativt starka ställning inom NATO. Danmark vill 

inte ha ett överstatligt GUSP med en gemensam utrikesminister. Ett eventuellt framtida 

överstatligt GUSP med ett gemensamt försvar kan då slå ut NATO som ledande 

försvarspolitisk organisation. Utifrån det ovan antagna föreligger en problematik med att 

förklara varför Frankrike som propagerar starkt för ett ökat samarbete inom GUSP och som 

varit drivande gällande Lissabonfördraget även är medlem i NATO. För att förstå måste man 

se till Frankrikes historiska utveckling inom EU och dess tidigare organisationsformer. Dels 

var Frankrike en av initiativtagarna till den samarbetsform som så småningom skulle bli EU. 

Men Frankrike är även en stor och stark stat inom EU och lika så inom NATO. Frankrike 

har bara fördelar på att vinna på medlemskap i två starka utrikes- och 

säkerhetspolitiska institutioner. För Frankrikes del slår de inte ut varandra utan snarare så 

stärks Frankrikes egna ställning i två dominerande säkerhetspolitiska institutioner. 

Om man utgår från att stater agerar rationellt för att förverkliga sina mål och intressen kan 

detta vara en anstiftan för samarbete. Enligt den liberala intergovernmentalismen så styrs 

stater av nationella preferenser. I och med EU måste Frankrike förhandla med de övriga 

medlemsstaterna för att kunna få ett utökat samarbete. Denna ”interdependence” tvingar stater 

som Frankrike och Danmark att samarbeta för att bidra till den växande integrationen. De 

nationella preferenserna styr de medvetna val som staterna gör. Därför kan Danmarks val att 

inte bli medlem i ESFP vara ett strategiskt drag då de redan är medlemmar i NATO där de har 

ett större inflytande. Detta resulterar i att Frankrike som är en större medlemsstat får mer 

inflytande och därigenom utökar sin egna centrala maktställning i både NATO och GUSP. 

Frankrikes ställning gynnas av detta medlemskap och förklarar varför Frankrike verkar för ett 

överstatligt GUSP.  

Om man då utgår från Moravcsik ”two level game” teori, så spelas tillgång och efterfrågan 

mellan stater på både nationellt och ett internationellt plan. På ett nationellt plan driver 
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inhemska grupper sina intressen genom att utföra påtryckningar på regeringen för att 

genomföra en viss fördelaktig politik. I sin tur använder politikerna sig av dessa grupper för 

att bilda allianser och därmed maximera makten. På ett internationellt plan söker nationella 

stater att maximera den egna kapaciteten. Staterna vill öka den nationella makten. Frankrike 

och Danmark blev medlemmar i EU på grund av olika skäl men av gemensamma intressen: 

att maximera den egna statens inflytande och makt i EU. Danmark vill vara med i EU då de 

får ta del av de fördelar som finns med ett medlemskap. Danmark är dock restriktiv mot 

GUSP och står helt utanför ett medlemskap i försvarspolitiken. Danmark kan därför förstärka 

NATO: s roll då inflytandet är mer betydande i denna organisation. Den dolda agendan kan 

möjligtvis vara att Danmark inte vill riskera att GUSP växer sig starkt eftersom Danmarks 

inflytande i EU är mycket mindre.  

Det finns motstridigheter i och med att båda medlemsstaterna strävar åt olika håll. Frankrike 

som tydligt hävdar att samarbetet inom GUSP bör gå mot överstatlighet och Danmark som 

nöjer sig med ett mellanstatligt samarbete. Danmark vill undvika risken med att 

självständigheten förskjuts från det nationella till det överstatliga. Därför ska överstatliga 

institutioner vara under hård bevakning och deras handlingsutrymme ska vara begränsat, 

enligt de liberala intergovermentalisterna. Risken för förskjutning av den nationella 

suveräniteten är en bakomliggande faktor för Danmarks inställning till GUSP. Därför är det 

av central vikt för mindre medlemsstater att ha definierade gränser för det utrikes- och 

säkerhetspolitiska arbetet. Ett rättvist internationellt samarbete kan inte förverkligas om 

medlemsstaterna inte har förtroende för varandra.  

För Danmarks räkning är det den inrikespolitiska faktorn som påverkar den utrikespolitiska 

faktorn. Men det finns en form av inrikespolitisk splittring inom Danmark. Den danska 

oppositionen ställde sig mycket skeptisk till det faktum att den Danska regeringen nekade till 

folkomröstning gällande Lissabonfördraget. Ett av oppositionens partier ”Socialistiskt 

venstreparti” menar att genom att inte ha en folkomröstning ”bryter det en lång tradition i 

relationerna EU och Danmark” (DN.se). Detta är ett tydligt tecken på den bristande 

kommunikationen och rädslan som råder inför ett överstatligt EU inom Danmark. Risken med 

EU är ett härskarstyre som lyssnar till de starka och stora staterna. Danmark har 7 röster i det 

Europeiska rådet mot Frankrikes 29 röster (konselium.europa). Små stater som Danmark 

riskerar att bli överskörda när majoriteten styr. 
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Frankrike för en hårt driven politik, ibland på gränsen till aggressiv. Landet driver hårt fram 

för implementeringen av Lissabonfördraget samt ett gemensamt GUSP. Frankrike har till och 

med uttryckt att om inte Lissabonfördraget antas kommer Frankrike stoppa en ytterligare 

utvidgning av EU. Frankrike ser ordförandeskapet som ett sätt att göra ”comeback” i EU. Tre 

år innan ordförandeskapet röstade det franska folket nej till det konstitutionella fördraget. 

Detta lades fram i Rom den 4 oktober 2003 och undertecknades den 29 oktober 2003. 

(regeringen.se, konstitution för Europa).  Därmed lade EU’s regeringskonferens fram förslag 

till ett nytt konstitutionellt fördrag samt ett ändringsförslag från medlemsstaterna. I och med 

Frankrikes ordförandeskapsprogram blir det tydligt att Frankrike strävar mot ett mer 

sammanslutet och överstatligt GUSP vilket också är formulerat i artikel 42 i 

Lissabonfördraget. Genomförandet av Lissabonfördraget är det första steget i utformningen av 

ett gemensamt GUSP. En utökad sammanslutning av alla medlemsstater leder till en ökad 

”interpendence” där aktörer måste samarbeta. Danmark vill ha ett gemensamt utbyte av 

förmåner och resurser på en intern marknad. Det är viktigt för Danmark att få behålla den 

nationella makten. Idag måste förslag gå igenom många instanser innan de kan 

implementeras. Frankrike hävdar dock att vi idag står inför utomstående organiserad hot. Vi 

måste därför samarbeta mycket närmare för att få ett organiserat försvar. 

Frankrike tänker sig att samarbetet ska sträcka sig globalt. Tillsammans ska NATO och GUSP 

kunna arbeta mot organiserad brottslighet. För att detta ska vara möjligt och smidigt att 

genomföra på kort tid menar Frankrike att krävs en övergång mot överstatlighet. Den höga 

representanten kan då i samarbete med rådet ta besluten som krävs när det gäller GUSP. Idag 

måste alla beslut röstas igenom. Dessa instanser skulle försvinna i och med överstatlighet. Det 

finns idag för många undantag gällande försvarspolitiken. Det handlar om vad de enskilda 

medlemsstaterna anser är av vikt och vad som måste prioriteras. 

När det gäller grader av samarbete inom GUSP är den femte nivån inom Smith’s 

trappstegsmodellen; mot överstatlighet (governance) den som eftersträvas av Frankrike. Detta 

steg präglas av mycket hög grad av institutionalisering, vilket utmärks av tydliga strukturer, 

samordnad politik med gemensamma målsättningar genom normer mellan aktörer. Dessutom 

är det centralt inom den femte nivån att aktörerna bland annat skaffar nödvändiga resurser för 

att föra fram den gemensamma politiken. Dessutom ska en försäkran om att de gemensamma 

målen tillgodoses, detta sker endast om aktörerna uppfyller sina förpliktelser.                                              

Det är det nya fördraget som är framlagt för medlemsstaterna att godkänna som tar GUSP mot 
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den högre graden av institutionalisering. Danmarks regerings ställningstagande till 

Lissabonfördraget och de förändringar som följer är godkänt då man den 29 maj ratificerade 

fördraget. Dock har man inte som tidigare haft folkomröstning om Lissabonfördraget. Det är 

rimligt att misstänkta att den danska regeringen var oroliga för ett nej från det danska folket 

då detta skedde 1992 med Maastrichtfördraget. Den danska regeringen ville möjligen säkra de 

goda relationerna med de övriga medlemsstaterna, kanske främst Frankrike och Tyskland som 

båda starkt stödjer Lissabonfördraget. Men då Danmark har undantagstillstånd gällande 

försvarspolitiken är det troligt att landet inte gärna ser att GUSP går mot överstatlighet. Då 

minskar inflytandet rejält i den nationella utrikes- och säkerhetspolitiken. Här finns ett dock 

ett genuint intresse från den danska regeringens sida. Regeringen förlorade folkomröstningen 

gällande Maastrichtfördraget men vägrade inse konsekvenserna av nederlaget. Därför klamrar 

de sig fortfarande fast vid makten och försöker hantera det nya läget. Det ger nej-sidan för 

Lissabonfördraget ett extra privilegium. Den slipper ta politiskt ansvar för sin linje men begär 

ändå att bli tagna på allvar. 

De förhandlingar som idag sker på den nationella arenan kommer i och med GUSP att ske på 

den internationella arenan. Beslutsfattandet kommer ej att ske mellan stater utan kommer att 

ske i EU:s högsta beslutfattande organ Europeiska Unionens Råd. Enligt Smith’s 

trappstegsmodel är övergången ett tydligt tecken på att EU och beslutsfattandet är på väg mot 

överstatlighet. Utformande av ett gemensamt GUSP bidrar till att medlemsstaternas förmåga 

att kunna påverka inom detta område minskar. Beslutsfattandet inom GUSP förflyttas från 

den nationella arenan till den regionala arenan. I detta fall EU. Mindre stater såsom Danmark 

måste acceptera, när Lissabonfördraget antas, att bli åsidosatta gällande GUSP. När 

möjligheten till beslutsfattandet minskar leder det till att staternas oberoende och 

självständighet förskjuts med följden att staternas suveränitet avtar. Utvecklingen samt 

utvidgningen av EU har ursprungligen tillåtits av samtliga medlemsstater. Trots allt så har 

både Frankrike och Danmark tillåtit denna utveckling vilket verkar glömmas bort vid 

”lämpliga” tillfällen. 
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6. Slutdiskussion

I följande kapitel redogör vi för de slutsatser som framkommit i analysen samt en diskussion. 

Vidare genomför vi en redogörelse för vidareforskning. Här ser vi till de delar som vi fann 

intressanta att fördjupa sig i vid senare tillfälle. Avslutningsvis kommer en kort avslutande 

reflektion där vi återger hur arbetet gick från tanke till uppsats samt förändringar som kom att 

ändra vår teoretiska utgångspunkt. 

6.1 Slutdiskussion

I och med Lissabonfördraget utvecklas GUSP mot överstatlighet. Förändringarna i 

Lissabonfördraget förstärker medlemsstaternas samarbete gällande GUSP. Starka stater vill 

förstärka den egna nationella makten genom ett överstatligt GUSP. GUSP går därmed mot en 

högre grad av samarbete. Med hjälp av Smith’s trappstegsmodel kan vi med hjälp av analysen 

bekräfta de ställningstaganden som medlemsstaterna gör gällande GUSP: s överstatlighet. 

Däremot har de olika skäl till att inta de ställningar som de gör. Delvis på grund av historiska 

skillnader och det faktum att Frankrike och Danmark är så pass olika medlemsstater. Mindre 

stater tenderar komma i skymundan om det nationella beslutsfattandet försvinner och därmed 

går mot överstatlighet. Att få ett fullt fungerande gemensamt samarbete inom en organisation 

som EU är komplext då medlemsstaterna är av vitt skild storlek på befolkning, yta och 

historiska preferenser skiljer sig enormt.  

Danmark håller sig uteslutande till ett mellanstatligt samarbete på steg tre (norms), dock 

gällande försvarspolitiken arbetar Danmark utifrån steg ett (intergovermental forum). 

Frankrike anser att EU har uppfyllt de krav som är uppsatta för steg ett (intergovermentall 

forum), två (information sharing), och tre (norms). Idag arbetar GUSP på steg fyra 

(organizations), alltså implementeringen av den Höge Representanten men strävar, enligt 

Frankrike, efter ett mer överstatligt arbete och därmed ett femte steg (toward governance). 

När det gäller ny kunskap som behandlar avväpning och nedrustning med nya ämnesområden 

som berör terrorism, trafficking, organiserad brottslighet, och penningtvätt så är GUSP 

fortfarande på steg ett (intergovermenatl forum) och måste därmed utvecklas. Detta är dock 

nyare hot och har därför inte hunnit bli behandlade eller bearbetas.
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Trappstegsmodellen i Smith’s teori påvisar att EU är på väg mot överstatlighet. Däremot så 

ligger Frankrike och Danmark på olika nivåer vad gäller GUSP. Danmark tenderar att vilja stå 

kvar på den första nivån när det gäller försvarspolitiken, med ett samarbete som endast 

existerar utanför dagordningen. Frankrike strävar efter det femte steget när det gäller GUSP. 

Smith’s teori visar tydligt hur Danmark och Frankrike ställer sig till GUSP: s mer överstatliga 

roll. Enligt Smith så skapas institutioner av ett gemensamt behov av samarbete. Enligt 

intergovernmentalismens ”two level game” teori så spelar även utbud och efterfrågan en 

central roll i ett gemensamt samarbete, såsom EU. Detta bidrar till fler samarbetsområden. 

Gemensamma intressen bidrar till att stater skapar skyddsnät som så småningom utvecklas. 

Om GUSP blir överstatligt kommer det bli mycket svårare för Danmark att bevara sitt 

undantag när det gäller försvarspolitiken. De ställer sig själva utanför ett samarbetsområde 

och deras inflytande blir därmed väldigt lågt. Danmarks redan relativt låga inflytande tenderar 

att då bli ännu lägre. Landets tveksamhet när det gäller överstatlighet kan bero på landets 

relativt starka ställning inom NATO. Danmark har ett beroende av NATO som Frankrike 

saknar. Frankrike är mer intresserad av en europeisk motsvarighet till NATO, där Frankrike 

själva skulle vara den starka aktören. 

Vi kan härmed konstatera att Frankrike och Danmark inte är helt eniga om GUSP’ s framtid. 

Båda staterna är överens om att de är på väg mot överstatlighet men då Danmark är restriktiv 

när det gäller försvarspolitiken bli GUSP ska gå från mellanstatlighet till överstatlighet. 

Däremot ställer de sig positiva till den gemensamma Höga Representanten för GUSP. Detta är 

den delen av Lissabonfördraget som de båda medlemsstaterna är eniga om. Frankrike intar 

dock en mer aggressiv inställning till GUSP. Sarkozy menar att vi måste i dagsläget 

mobilisera EU: s medlemsstater inför framtida hot samt för en starkare gemensam front utåt. 

De antaganden och skäl som vi baserar oss på är staternas storlek, längden på staternas 

medlemskap som att Frankrike varit med sedan Kol- och stålunionen samt medlemskap i 

andra internationella organisationer såsom NATO.

Den inställning som Danmark har inför en eventuell överstatlighet bottnar i rädslan av att 

makten decentraliseras. Makten förflyttas därmed från den nationella arenan till den regionala 

arenan, alltså EU. Dessutom finns en genomgående rädsla för att NATO’s roll i 

världspolitiken inte blir lika central då GUSP: s makt koncentreras och vidgas. Vi kan 

konstatera att Danmarks roll i GUSP inte är lika stor som i NATO. Frankrike har däremot 
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ingenting att förlora på ett medlemskap i båda organisationerna då landet är mycket mer 

inflytelserikt.

Smith’s teori om institutionalism bekräftar den riktning som GUSP tar i och med Lissabon 

fördraget. Då vi har utgått ifrån ett rational choice perspektiv kan vi ändå se att man skulle 

kunna byta teoretisk infallsvinkel till historisk institutionalism då vi hittar många 

förklaringar som har historisk grund som tillexempel ländernas försvarspolitiska historia.

Vi konstaterar att mindre medlemsstater blir ett hjälpmedel för större medlemsstater att 

förstärka sin egen makt och implementera sina egna värderingar för att få mer inflytande i 

världspolitiken. Om GUSP blir överstatligt kommer detta att realiseras. EU blir då en sluten 

enhet där starka medlemsstater dominerar och deras politik representeras utåt.

Vi kan bekräfta att valet av metod var lämplig för den undersökning av Danmark och 

Frankrike som vi har gjort. Genom att applicera MSSD på undersökningen kunde vi komma 

fram till att stor/gammal stat och liten/ny stat samt NATO är de faktorer som utmärker 

medlemsstaternas skäl och ställningstaganden.

6.2. Förslag på vidare forskning

Om vi skulle byta teoretiskt ramverk för uppsatsen så skulle vi kunna utgå ifrån 

Neofunktionalismen. Detta skulle möjligen leda till ett annat resultat. Främsta orsaken till 

detta är att man byter ut aktören. Inom institutionalismen och intergovernmentalismen är 

staten aktören. Inom Neofunktionalismen är det istället integrationen som är aktören. 

Neofunktionalismen menar att integrationen är en produkt av en ständigt ökande internationell 

interdependence samt av intressedriven politik. 

En union där politiska problem som överskrider nationella gränser har, enligt Ernst B. Haas, 

tendenser att få funktioner i stater att förflyttas från nationella gränser och regeringar som 

agerar på politisk basis till en global arena som agerar på expertgrund. Enligt Haas skulle en 

förflyttning av funktioner till överstatliga organ alltid vara starkt ovälkomna eftersom vissa 

stater ser till vinsterna medan andra stater ser till förlusterna (Sweet och Sandholtz 1998:1f).  
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Haas neofunktionalistiska argument lyder: Vissa elitistiska grupper såsom politiska partier, 

industriella associationer har börjat erkänna att problem som omfattar en ansenlig mängd av 

medlemsstaternas intressen inte kan lösas på nationell nivå. Dessa länder driver på en 

övergång till ett överstatligt organ genom att möta varandra och etablera koalitioner som går 

över gränserna. Om problemet är tillräckligt stort och om de ”elit” stater som är för 

integrationen av en överstatlig institution är kompetenta nog att få en politisk majoritet 

kommer det att bildas överstatliga institutioner (Sweet och Sandholtz 1998: 4f).

Under undersökningens gång har vi funnit det intressant att se hur man skulle kunna 

vidareutveckla Smith’s institutionaliseringsteori samt den trappstegsmodell han presenterar. 

Genom att granska det som sker i trappstegsmodellen i de olika skedena kan man finna en röd 

tråd i utvecklingen och därefter göra antaganden om att det kommer att fortsätta i samma 

riktning. Dock finns det brister och svagheter i att göra dylika antaganden då det finns yttre 

faktorer samt omständigheter som kan komma att spela in. Om man ändå väljer att utgå ifrån 

denna hypotes ökar chanserna för att samarbetet inom GUSP bli alltmer överstatligt. 

Ser man till trappstegsmodellen nedan kan ett mer djupgående samarbete inom området gå 

från ”mot överstatlighet” till ”överstatlighet”. Skillnaden som utgör dessa två nivåer är att 

nästintill all styrning blir överstatlig. Därmed innebär det att stora delar, om inte hela GUSP, 

kommer att behandlas av EU: s institutioner. Detta kan dels beror på att viljan hos 

medlemsstaterna att öka integrationen och samarbetet. Då gränserna inom EU öppnas blir det 

allt viktigare med en enad front utåt. En högre grad av överstatlighet infinner sig då viljan att 

underlätta samt effektivisera det gemensamma samarbetet finns hos medlemsstaterna. Utifrån 

detta kan man tänka att modellen skulle komma se ut som följande:

GUSP:s framtida riktning

Hypotetisk framtida riktning för GUSP
    
Stage 
VI.                                                                                                                          Governance    
V.                                                                                         Toward governance
IV.                                                        Organizations
III.                                                  Norms
II.                              Information-sharing 
I.    Intergovernmental forum

1970                 1973   1981   1986-91               1993-2008                   2009-?
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Om detta är en rimlig hypotes kan endast framtiden utvisa, dock vore en uppföljning mycket 

intressant. 

Det faktum att medlemsstaterna till viss del ger upp sin nationella suveränitet i och med att 

GUSP går mot överstatlighet väckte ytterligare en intressant diskussion. Ove Bring för samma 

typ av resonemang i sin bok Neutralitetens uppgång och fall – eller den gemensamma 

säkerhetens historia från 2008. Här kan man se en koppling till att staternas suveränitet 

minskar ju starkare övernationella organisationer blir. Det vore intressant att se en uppföljning 

på denna hypotetiska framtida riktning för GUSP. Både då det gäller stora och små stater. 

6.3. Avslutande reflektion

Avslutningsvis bör det uppmärksammas att den teoretiska ansatts vi hade från första början 

inte var den vi slutligen kom fram till. Utgångspunkten låg från början i att se hur EU:s  

utrikes- och säkerhetspolitik var utformad samt hur relationen mellan denna institution och 

stater utanför EU såg ut. Då arbetet tog fart ansåg vi att det skulle vara av större intresse att se 

på hur GUSP kommer att förändras i och med Lissabonfördragets fastställande.  Då detta 

enbart skulle bli en beskrivande frågeställning beslutade vi oss för att se närmare på två 

medlemsstater. Vi ville därmed titta på hur dessa ser på överstatlighet och de förändringar 

som sker med GUSP. Resultatet var inte riktigt det vi trodde från en början. Detta kan ha sin 

förklaring i att EU är en sådan komplex och rörlig politisk organisation.  Det är svårt att säga 

något bestämt om en liknande undersökning vid en annan tidpunkt. Det räcker med att 

Lissabonfördraget antas och hela undersökningens utfall skulle ändras. Även valet av 

medlemsstater spler roll för resultatet hade exempelvis Tysklad och Malta använts skulle 

utgången med största sannolikhet blivigt annorlunda. 
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Figurförteckning:

Figur 1, Översikt på graden av överstatlighet och institutionalisering  
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