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Kommer EU-samarbetet att rämna? 

Europasamarbetet står inför många utmaningar från helt skilda fronter. Inte minst har 

återkommande ekonomiska kriser satt spår hos människors tilltro till EU-samarbetet. 

De senaste årens flyktingströmmar har dessutom gett grogrund för populistiska krafter 

som inte tror på EU:s fria rörlighet. Frågan om EU kan hålla samman är nu mer aktuell 

än någonsin efter att det brittiska folket röstade för en Brexit där Storbritannien avser 

att lämna den Europeiska unionen, EU. (Economist, 2016). Risken är stor att 

Storbritanniens utträde kommer att spridas till att fler länder försöker hoppa av EU-

samarbetet. (Helm, 2016). Osäkerheten är även stor hur USA:s politik kommer att te sig 

med Donald Trump som USA:s president. Signalerna som Trump hittills givit är att han 

inte ser samma behov för USA att vara involverad i Europa som tidigare amerikanska 

presidenter har gjort. Kommer Trump t.ex. se till att USA tar bort sitt militära skydd för 

Europas NATO-länder? (Wergin, 2016). I öst går Ryssland tillbaka till en allt mer 

hotfull totalitär regim under Vladimir Putins styre. Framför allt är oron stor hos de 

baltiska EU-länderna och i Polen gällande Rysslands aggressiva tonläge. (Rothwell, 

2016). Putin har även en tydlig agenda för att försöka splittra Europa vilket bl.a. visar 

sig i Rysslands kopplingar till populistiska partier som driver frågan om utträde ur EU. 

(Foster & Holehouse, 2016). 

EU:s roll har under dess existens, allt sedan embryot till dagens EU bildades 1950, 

varit att stå för fred och stabilitet i Europa. Hur blir det med stabiliteten om EU splittras 

och upplöses? Kommer Europa att gå tillbaka till tiden före andra världskrigets 

säkerhetspolitiska läge med frekventa krig? Ett splittrat Europa kommer att innebära ett 

nytt säkerhetsläge där ingen stat kan vara säker på att inte bli attackerat av sina grannar 

eller andra stormakter. (European Union, 2016a). 

 

EU-samarbetet 

Europas historia är fram till andra världskrigets slut präglat av tätt förekommande och 

blodiga krig mellan olika grannar inom Europa. Som en reaktion på andra världskrigets 

förödelse, som ett fredsprojekt för att förhindra framtida krig på den europeiska 

kontinenten, grundades det som sedermera har utvecklats till dagens EU. Genom att 
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förena länder i ett ekonomiskt och politiskt samarbete skulle freden säkras. (European 

Union, 2016a). Samarbetet började med länderna Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, 

Luxembourg och Nederländerna. Efterhand har fler länder anslutits till samarbetet och 

idag består EU av 28 länder. Sedan 1993 innebär EU-samarbetet en gemensam inre 

marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. (EU-upplysningen 

2016). Som fredsprojekt har EU-samarbetet också varit framgångsrikt då EU under dess 

65-åriga historia de facto lyckats bevara freden mellan medlemsländerna. Som bevis på 

denna framgång erhöll EU Nobels fredspris 2012 för att ha ”bidragit till fred och 

försoning, demokrati och mänskliga rättigheter”. (European Union, 2016b). 

Kalla krigets slut med Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens kollaps 1991 

innebar att USA:s världsroll förändrades. Från att ha agerat i en bipolär maktsfär blev 

nu USA en unipolär stormakt vars hegemoni växte. Många amerikanska och europeiska 

observatörer var snabba med att hävda att Sovjetunionens kollaps innebar en triumf för 

västerländska institutioner och västerländsk politik. (Ikenberry, 2001, s.407-408). 

Världsutveckling under 1990-talet gick också i demokratisk riktning där ekonomiskt 

och politiskt samarbete spreds på bred front. USA utnyttjade sitt hegemoniska läge till 

att ytterliga stärka sin militära och ekonomiska makt samtidigt som andra stora stater 

inte aktivt försökt att återskapa maktbalansen gentemot USA. Sovjetunionens kollaps 

gjorde USA till världens dominerande makt, både när det gäller ekonomisk och militär 

kapacitet. (Ikenberry, 2001, s.411, 432).  

USA stod vid denna tidpunkt, i början av 1990-talet inför val som en segrare gör 

efter ett stort krig. Dvs. USA stod inför beslut om hur de skulle använda sin nyvunna 

makt. USA valde att satsa på institutionsbyggande, på NATO-expansion och bildande 

av olika ekonomiska samarbetsorganisationer såsom det nordamerikanska 

frihandelsavtalet (NAFTA), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), och World 

Trade Association (WTO). USA använde således institutioner som en mekanism att 

”låsa in” andra stater till önskade politiska riktlinjer. (Ikenberry, 2001, s.433-434). 

Världens såg ljus ut i mitten av 1990-talet och verkade gå mot en fredligare tillvaro 

än vad historien tidigare givit. Den allmänna uppfattningen var att om alla Europas 

länder blev med i EU var freden säkrad i Europa. (Dagens Industri, 2016). Så är 

förmodligen fallet även idag, dock har ambitionen om spridning av den liberala 

demokratin kommit på skam. Krigen i mellanöstern och terrorn från islamistiska 

organisationer har visat att demokrati inte är en framkomlig väg överallt. 
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(Säkerhetspolitik.se, 2013). Den ekonomiska utvecklingen inom EU har även fått 

motorstopp där frågan om att ”laga motorn” eller att ”byta fordon” verkar ha kommit på 

agendan. Inte minst har Storbritanniens beslut i folkomröstning att lämna unionen 

skakat EU-samarbetet i dess grundvalar. (Economist, 2016). 

 

Europa och USA 

Europa har en historia av att ha tillhört värdens mittpunkt. Det var i Europa 

moderniseringen av samhället skedde. Europa tog på sig rollen som hegemonisk kraft 

som skulle utveckla världen. (Dawson & Weigel, 2009, s.ix, 34, 38). Första och andra 

världskriget tog stopp för denna europeiska självbild. I båda världskrigen behövde USA 

komma till Europas undsättning. Allt sedan detta har Europa varit starkt knutet till USA. 

USA börjar dock ifrågasätta sitt stöd och skydd för Europa. (Kagan, 2004, s.3-8, 16-17, 

70-71). Mot Europa och USA stod tidigare Sovjetunionen. Nu har Ryssland genom 

Vladimir Putins imperialism blivit till ett hot både mot Europa och USA. (Konnander, 

2016).  

För Europas del ses det som självklart att den tidigare situationen med en sorts 

allians med USA existerar för alltid. Så är det dock inte för USA. Amerikaner är från 

Venus och européer är från Mars skrev Robert Kagan när han ville belysa hur stor 

skillnad det är mellan USA och Europa. (Kagan, 2004, s.3). Kagan lyfter de 

grundläggande skillnader som existerar mellan Europa och USA i synen på hur säkerhet 

skapas. Medan Europa vill bygga på ekonomiskt samarbete prioriterar USA militär 

styrka som verktyg för internationella relationer. (Kagan, 2004, s.3-8). Allt sedan andra 

världskrigets slut har Europa förlitat sig till ett strategiskt beroende av USA. USA ville 

ha en europeisk militär förmåga under NATO-kontroll som skulle skydda den 

europeiska kontinenten från det sovjetiska hotet under det kalla kriget. Européerna 

förlitade sig dock på det skydd som Europa erhöll genom USA:s kärnvapenprogram och 

till den bipolära maktbalansen mellan USA och Sovjetunionen. I skydd av USA:s 

kärnvapenmakt saknades helt enkelt incitament för Europa att själva satsa de pengar 

som skulle krävas för att återupprätta Europa till en stormakt med militär förmåga. 

(Kagan, 2004, s.18-19).  

Efter att kalla kriget tog slut och hotet från öst var borta på 1990-talet, såg Europa 

möjligheten att i den nya världseran kunna återfå sin gamla storhet. Vägen dit skulle ske 



Linnéuniversitetet HT2016 / 1SK115 

Institutionen för statsvetenskap Mikael Andersson 

  

 

 4 

genom att bilda en gemensam politisk och ekonomisk enhet, vilket uppnåddes genom 

Maastrichtfördraget 1992. Vissa tankar existerade vid denna tiden om att EU också 

skulle bygga upp en egen försvarsmakt. Dessa ansträngningar förverkligades dock inte 

utan EU fortsatte förlita sig på att styrkan i ett enat Europa skulle bestå och att USA 

skulle finnas kvar som Europas skydd. (Kagan, 2004, s.20). Kagan menar att detta var 

ett misstag från EU:s sida, att inte satsa på egen militär styrka. Hade Europa kunnat möta 

upp USA med likvärdig maktstyrka skulle Europa kunnat avlasta USA i dess 

självpåtagna roll att skapa global säkerhet. USA hade i sin tur kunnat ge Europa större 

spelrum i sin utrikespolitik vilket skulle inneburit mindre transatlantiska spänningar 

mellan USA och Europa. (Kagan, 2004, s.20-21). I brist på en militär EU-styrka har 

Europas säkerhet istället förlitat sig på NATO-samarbete. Av dagens 28 EU-länder är 

det endast Sverige, Finland, Irland, Malta, Cypern och Österrike som inte är medlemmar 

i NATO. (NATO, 2016a; European Union, 2016c). Detta innebär att samarbetet mellan 

NATO och EU är stort. Bl.a. har man sedan 2001 institutionaliserade förbindelser 

mellan NATO och EU som syftar till ”att främja större europeiskt ansvar i 

försvarsfrågor”. (NATO, 2016b).  

Trots att EU:s gemensamma marknad var en ekonomisk framgång på 1990-talet 

utvecklades inte EU till den stormakt EU-länderna hoppats på. Tvärtom tappade EU-

länderna i maktförhållande till USA på den internationella scenen. Kagan menar att detta 

främst berodde på att EU-ländernas militära förmåga prioriterades ned allt mer. (Kagan, 

2004, s.20-21). Under det kalla kriget innebar USA:s säkerhetspolitik att skydda och 

stärka Europa vilket betydde att USA var tvunget att lyssna till européerna. Idag har 

dock Europa tappat mycket av sitt forna inflytande till USA. Europa är för svagt för att 

vara en oumbärlig allierad samtidigt som Europa är tillräckligt säkert för att inte riskera 

att bli någons offer. Under kalla kriget kalkylerade USA alla sina aktioner utifrån hur 

dessa skulle påverka Europas säkerhet. Idag behöver inte USA tänka på Europa i sina 

internationella aktioner. För Europas del innebär detta en osäkerhet i dess utrikespolitik 

då man inte längre har möjlighet att påverka USA:s maktbruk. (Kagan, 2004, s.113-

114). 
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Nytt säkerhetsläge med Donald Trump och Vladimir Putin? 

Amerikanarnas val av Donald Trump till USA:s president riskerar att rita om hela den 

globala kartan för säkerhetspolitik. Trump bedrev en presidentkampanj där han framstod 

som oberäknelig och som en helt ny typ av maktspelare som inte bryr sig om gängse 

regler för diplomati och internationella relationer. (Sundberg, 2016; Smith, 2016). 

Genom att Trump vann det amerikanska presidentvalet har frågan om NATO:s 

finansiering åter blivit högaktuell. Trump har uttalat stort missnöje över att USA står 

för, som han menar ”lejonparten” av NATO:s kostnader. Trump hävdar att det är 

orättvist att andra länder i NATO åker snålskjuts på USA:s bekostnad och att denna 

fördelning måste förändras. (Kessler, 2016). Trump har uttalat sig så stark att det kan 

tolkas som att Europas NATO-länder inte längre kan räkna med USA:s skydd. (Sanger 

& Haberman, 2016). Trump utgör således ett politiskt osäkert kort för världens 

säkerhetspolitik. Huruvida han kommer att förverkliga de löften han gav i valrörelsen 

eller om det kommer att bli ”business as usual” från den amerikanska administrationen 

under Trumps ledning återstår att se. 

Vladimir Putin har de senaste 4 åren toppat Forbes lista över världens mäktigaste 

personer. Genom sin makt utövar Putin Rysslands inflytande i nästan varje hörn av 

världen. Utan hänsyn till konventionella globala normer, har Putins inflytande och makt 

dessutom ökat väsentligt de senaste åren. (Ewalt, 2016). Både FBI och CIA säger sig ha 

bevis för Putin låtit ryska hackare påverka det amerikanska presidentvalet för att hjälpa 

Trump att vinna presidentvalet. Huruvida det var denna ryska involvering som avgjorde 

presidentvalet till Trumps fördel återstår att utreda. (Brandon, 2016; Shear & Sanger, 

2017; DNI, 2017). Trump har i sin tur regelbundet hyllat Putin för dennes ledarstil. 

Risken verkar således att med Trump som USA:s president har Putin fått en trolig 

allierad på högsta posten i Vita huset. Putins makt kan därmed pågå med okontrollerad 

styrka i många år framöver. (Forbes, 2016). Putin bedriver en tydlig imperialistisk 

agenda. Om Putin i detta har stöd hos USA:s president, vad är då chansen att Europa 

kan förvänta sig skydd av USA om Putin får för sig att annektera fler länder såsom 

Ryssland gjorde i Ukraina 2014 med Krimhalvön? (Benen, 2016; Galeotti & Bowen, 

2014). Trump har till och med öppnat för att erkänna Rysslands annektering av Krim, 

vilket är anmärkningsvärt då denna annektering kan ses som det allvarligaste brottet mot 

säkerheten i Europa sedan andra världskriget. (Holmqvist, 2016). 
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Ekonomiska kriser 

Under det senaste decenniet har EU genomgått den ena ekonomiska krisen efter den 

andra. Dessa ekonomiska kriser har haft negativ inverkan på hur EU-ländernas 

inhemska opinion ser på framtiden för EU. De flesta är visserligen fortsatt optimistiska 

inför framtiden, men det har varit en markant nedgång i optimism efter dessa kriser. 

(Eurobarometer, 2014, s.21). De senaste åren har dock medfört viss återhämtning i 

EU-medborgarnas stöd för EU. (Eurobarometer, 2016, s.19, 38). 

2008 drabbades världen och inte minst EU-länderna av allvarlig finanskris till 

följd av att den stora investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Orsaken till 

konkursen bestod i en sprucken bolånebubbla i USA som spred sig till resten av världen. 

Konsekvensen av Lehman Brothers konkurs blev en akut brist på kapital då utlåning 

mellan banker, till företag och privatpersoner ströps vilket även ledde till att tillväxten 

rasade hos EU-länderna. (Europapportalen, 2016). 

När EU-länderna sakta börjat återhämtat sig efter Lehman Brotherskrisen slog 

Eurokrisen till i början av 2010. Eurokrisen handlade i grund och botten om 

konstruktionsfel i EU:s monetära union, att länder såsom Grekland hade tillåtits komma 

med i den monetära unionen med ”dopade” uppgifter. (Åkerman, 2015; Eichler, 2011). 

Grekland genomgick ett finansiellt sammanbrott 2009 vilket innebar att aktörerna på 

finansmarknaderna började kräva allt högre riskpremier. Till att börja med valde de 

enskilda EU-ländernas regeringar, EU-kommissionen och Europeiska rådet att blunda 

för problemen. Först 2010 beslutade Europiska rådet att borga för den grekiska 

ekonomin. Åtgärderna var dock inte tillräckliga då det inte togs itu med de 

underliggande problemen. De politiska och ekonomiska åtgärderna som slutligen sattes 

in hade långtgående negativa effekter på tillväxten och spädde på den negativa spiral 

som på allvar hotar förtroendet för hela den monetära unionen. (Laursen, 2013, s.44).  

Den positivism som kalla krigets slut och Sovjetunionens kollaps gav för en liberal 

demokrati och dess tanke om att bygga samhället på ekonomiskt samarbete kommer på 

skam när ekonomi börjar fallera. Opinionen i många medlemsländer blir kritiska till att 

behöva bidra till ett EU-samarbete när det krävs besparingar i den inhemska ekonomin. 

(Eurobarometer, 2014, s.21). Även att det har skett en ekonomisk återhämtning och 

många av EU-länderna går bra ekonomiskt, fortsätter arbetslösheten att utgöra ett stort 

problem. Framförallt har de sydeuropeiska EU-länderna problem med hög arbetslöshet. 
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(Eurostat, 2016). Arbetslösheten med dess risker för utanförskap utgör en betydande 

riskfaktor för EU-samarbetets framtidsutveckling. (Emmott & Santa, 2013). 

 

Flyktingkris 

När EU börjat repa sig från Eurokrisen tilltog nästa kris i form av stor ström av flyktingar 

från Afrika och mellanöstern. Framförallt har kriget i Syrien inneburit en mängd 

flyktingar som världen inte sett sedan andra världskriget. Europas yttre gräns till denna 

flyktingström är just skuldtyngda Grekland och Italien. (European Commission, 2016, 

s.2, 5). Skillnader mellan flyktingars möjlighet att få uppehållstillstånd och del av 

nationernas välstånd varierar inom EU där Tyskland och Sverige var de två länder som 

2015 sågs som mest attraktivt för flyktingarna att söka sig till. (Dinkelspiel, 2015). 

Sverige gav t.ex. fram till hösten 2015 permanent uppehållstillstånd för flyktingar från 

Syrien. (Regeringskansliet, 2015). EU-länderna hanterar flyktingkrisen olika, t.ex. 

väljer EU-länder som Ungern att helt stänga sina gränser för flyktingar och EU:s fria 

rörlighet är starkt ifrågasatt i många länder. (Kern, 2015; SvD, 2015). 

EU-toppmöten har avlöst varandra för att nå enighet hur flyktingkrisen ska lösas 

inom EU. Tydliga sprickor mellan de olika EU-länderna om hur detta ska gå till har 

dock uppstått. (GP, 2016). För att få ett stopp på flyktingströmmen har EU avtalat en 

handlingsplan med Turkiet, som aktiverades den 29 november 2015. I korthet går 

handlingsplanen ut på att EU betalar Turkiet för att inte släppa några flyktingar ut från 

Turkiet. Turkiet har dessutom åtagit sig att ta tillbaka alla flyktingar som inte är i behov 

av internationellt skydd och som tagit sig från Turkiet till Grekland samt att ta tillbaka 

alla flyktingar som påträffats på turkiskt vatten. (Europeiska unionens råd, 2016). 

Avtalet med Turkiet är kontroversiellt då Turkiet inte till fullo respekterar de mänskliga 

rättigheterna. Utvecklingen i Turkiet efter kuppförsöket 15-16 juli 2016 är också ett 

bekymmer då Turkiets president Recep Tayyip Erdogan driver Turkiet bort från 

demokrati. Erdogan utövar även påtryckningar mot EU där han hotar att riva upp avtalet 

med EU och släppa flyktingströmmen fri. (Girit, 2016). EU:s relation med Turkiet är en 

smältdegel som riskerar att bli en katastrof för möjligheten att hålla samman EU-

samarbetet.  
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Brexit 

Största hotet mot EU-samarbetet är förmodligen Storbritanniens Brexit och risken att 

detta sprider sig till fler länder. Skulle Storbritanniens Brexit spridas till fler länder 

såsom t.ex. Frankrike är frågan huruvida EU-samarbetet överlever. (Zaretsky, 2016). 

Storbritanniens Brexit var ett utslag för att populistiska och nationalistiska krafter 

och partier vunnit mark på bred front i många av EU-länderna till följd av de 

ekonomiska kriserna och den flyktingkris som pågår i världen. Dessa populistiska 

krafter har redan för början haft en negativ inställning till EU och är i grunden emot den 

fria rörlighet som EU-samarbetet innebär. (Matthews, 2016; Sims, 2016).). Att Brexit 

sker just Storbritannien är knappast heller förvånande då britterna allt sedan deras 

inträde i EU-samarbetet haft en tämligen skeptisk syn på EU. T.ex. gick de aldrig med 

i den monetära unionen utan ställde sig obekymrat utanför denna. (White, 2012). 

Storbritannien hoppas nu på en ”soft-brexit” där de kan fortsätta med vissa fördelar 

såsom tillgång till EU:s inre marknad. En ”soft-brexit” skulle dock riskera att locka 

andra att också vilja lämna EU-samarbetet. Därav är det troligare att det blir en ”hard-

brexit” där Storbritannien går miste om alla fördelar med EU, för att just avskräcka 

andra länder från att stiga av EU-samarbetet. (Silvera, 2016; Helm, 2016). 

Samtidigt som Storbritannien förbereder sig för att lämna EU, har den fransk-

tyska dimension av kontinentens öde aldrig varit mer påtaglig sedan slutet av det kalla 

kriget. Vad som står på spel är om Europa kan överleva som ett projekt, och om 

grundläggande principer såsom rättssäkerhet, demokrati och tolerans kan räddas. 2017 

kommer bli ett avgörande år för EU-samarbetet, dels då Frankrikes presidentval kan ge 

EU-motståndaren Marine Le Pen makten att ta Frankrike ut ur EU. Men även Angela 

Merkels position i Tyskland står på spel. Merkel som idag är den nationella ledaren som 

tydligast står upp för EU-samarbetet. (Nougayrède, 2016). Likaså är osäkerheten stor 

hur Italien kommer att agera efter att det blev ett nej i en folkomröstning om ny 

grundlag, vilket även tolkas som ett resultat av italienskt motstånd till EU-samarbetet. 

(Henley & Rankin, 2016). Skulle något av dessa länders EU-stöd förloras är risken 

överhängande att det innebär en snar EU-kollaps.  
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Post-EU? 

Hur EU-samarbetet kommer att utvecklas och om det överhuvudtaget kommer att 

överleva alla de utmaningar som måste hanteras är ovisst. Resonemang om vad som 

skulle ta vid efter ett ev. sammanbrott av EU är således helt hypotetiska. Det vi med 

säkerhet kan säga är att säkerhetssituationen i Europa kommer att se annorlunda ut än 

idag. Allt övrigt är enbart spekulationer. 

Med realismens synsätt skulle varje enskilt EU-land stå på egna ben. Nationerna 

skulle tvingas att militärt rusta sina länder för den nya hotsituation som existerar utan 

ett EU-samarbete, där dess grannländer skulle utgöra ett potentiellt hot mot var och ens 

nationella säkerhet. I ett Europa utan EU-samarbete skulle varje land bedriva sin egen 

säkerhetspolitik utan hänsyn till hur denna påverkar andra. Ett nytt maktbalanssystem 

skulle uppstå där nationerna kommer försöka öka sin makt på andras bekostnad för att 

återfå maktbalansen. (Morgenthau, Kenneth & Clinton, 2006, s.4-10, 29, 212, 214) 

Genom Putins tydliga maktambitioner och Rysslands militära upprustning har det 

kalla kriget återuppstått. (Roxburgh, 2014). Hur USA:s utrikespolitik kommer att 

utvecklas med Trump som president vet vi ännu inte. Trumps hittills uppvisade pro-

Putin-uttalanden kan indikera att relationerna mellan Ryssland och USA kan komma att 

förbättras. Huruvida detta vore en bra utveckling för Europas del är tveksamt. Risken 

ter sig överhängande att om Putin och Trump blir bundsförvanter kommer Europa att 

försvagas. Med tanke på Putins imperialistiska agenda skulle risken vara överhängande 

att Ryssland skulle ta för sig än mer av det europeiska territoriet om inte ett gemensamt 

EU finns där som motpart.  

Den av dagens EU-länder som har bäst förutsättningar att klara sig utan EU är 

också en av de främsta drivkrafterna bakom EU-samarbetet, nämligen Tyskland. 

(Sauerbrey, 2016). Kommer detta att återuppväcka det ”tyska problemet”, som har 

överskuggat Europa i århundraden? Grunden för EU-samarbetet var nämligen att en 

gång för alla få stopp på det ”tyska problemet”. (Harding, 2015). Om nu EU upphör att 

existera, kommer Tyskland då per automatik utgöra ett framtida säkerhetsproblem för 

Europa? Kommer Europa åter se en tysk stormakt som försöker erövra världen? 

Upphör EU-samarbetet kommer nya internationella samarbetskonstellationer 

utifrån den nya säkerhetspolitiska situationen att uppstå. Nya allianser skapas samtidigt 

som nya fiender uppstår. Ett Europa utan EU-samarbete skulle innebära ett mer osäkert 

Europa. Frågan är hur länge freden i Europa kommer att hållas intakt i ett post-EU? 
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