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En europeisk säkerhetspolitik tar 
form. Det sker utan att många kän-
ner sig delaktiga i ambitionerna el-

ler medvetna om vart de kan leda. Är målen 
rimligt ställda, finns förutsättningarna att 
realisera dem? Kan mångfaldens Europa 
verkligen komma att uppträda, och vinna 
respekt, som en enad global aktör? Så 
många som frågetecknen alltjämt är passar 
det sällsport väl med årets upplaga av Stra-
tegic yearbook – den sjunde i ordningen 
och den tredje av finländska och svenska 
försvarshögskolorna gemensamt.

Den nya årsboken torde uppfattas som 
en plaidoyer för en målmedveten europeisk 
säkerhetssamordning och global ambition. 
Att det finns en ödesgemenskap med USA 
ifrågasätts egentligen inte. Detta är heller 
ingen volym som engageras av folkrättens 
krav eller upptas av brott mot folkrät-
ten – frågor viktiga nog för den som vill 
samarbeta med supermakten. Det får man 
nog köpa, med tanke på den genomgående 

hedervärda avsikten att sprida kunskaper. 
Påfallande, men kanske nyttig, är den 

kyliga värderingen av EU:s stridsgrup-
per, som ju annars kommit att dominera 
som drivkraft till Sveriges monumentala 
försvarsomläggning. 

Till historien hör att det var två al-
liansfria stater, Finland och Sverige, 
som ursprungligen tog initiativet till att 
Europeiska unionen skulle skapa förutsätt-
ningar för att lösa s k Petersbergsuppgifter, 
idag omfattande praktiskt taget allt från 
fredsfrämjande insatser till ren strid på 
internationell grund. 

En särskild poäng ligger det i att Sverige 
och Finland samtidigt representerar så 
olika förhållningssätt när det gäller sä-
kerhetspolitikens mest ”hårda sida” – den 
militära försvarsförmågan. 

Det är lätt att se skillnaderna historiskt 
och geografiskt. Länderna ligger där de 
ligger. 

Men Finland – ”det utsatta landet” – går 

Ett globalt EU – utmaningar och möjligheter 
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ändå påfallande långt i ambitionen att 
alltjämt, så länge det är möjligt, använda 
försvarsbudgeten till ett upprätthållet ter-
ritorialförsvar. Vår granne bidrar i gengäld 
mer blygsamt till uppbyggnaden av euro-
peiska stridsgrupper. 

Sverige däremot – ”det skyddade landet” 
– har praktiskt taget gett upp optionen att 
försvara territoriet med styrkor uppsatta på 
värnpliktens grund. Man har, med redaktö-
rernas ord, kastat ”mycket, för att inte säga 
det mesta av det kalla krigets utrustning 
och organisation över bord”. Mental kraft 
ägnas åt internationella insatser. Ensamt 
bland mindre länder satsar man på rollen 
som ”framework nation” för en nordisk 
stridsgrupp. Den skall första gången stå 
klar i beredskap första halvåret 2008, och 
sedan får man se om politikerna orkar med 
en återkommande insats.

Väl sammanhållen
Den nya årsboken är till omfånget mindre 
än hälften av förra årets Mellersta Östern-
rapsodi, vilket nog förhöjer läsarintresset. 
Mer sammanhållet är denna gång temat: 
den europeiska säkerhets- och försvars-
politiken, ESDP (European Security and 
Defence Policy). Femton uppsatser delar 
på lite över 200 sidor; redaktörerna är att 
gratulera till att ha framhärdat i bidragens 
koncentration. 

ESDP speglar en europeisk ambition att 
organisera Europas militära förmågor inte 
för stormaktskonflikter utan för krishanter-
ing. I sin inledning konstaterar Bo Huldt att 
ordet krishantering tenderar att bli en om-
skrivande etikett på snart sagt allt från en 

större militär konflikt till naturkatastrofer, 
inklusive incidenter som kan eskalera. I en 
verklig kris kan det leda till en chockeffekt 
när människor oförberett hamnar på djupt 
vatten i stället för att vara nära land och tro 
sig kontrollera läget.

De beslut som unionen tog mellan åren 
1999 och 2003 härrör ur en medvetenhet 
om lägets allvar. Att ständigt lita på en 
fredsinsats av FN är riskabelt, den blir 
alltid tungrodd och kan falla offer för 
medvetna bromsförsök. Och USA gör på 
sitt sätt, det kan försvåra en kris som kunde 
lösas på ett europeiskt, annorlunda, sätt. 

Från början satsade européerna på en 
komplett gemensam styrka om 60 00 man 
(en armékår), tonvikten nu ligger på snabb-
insatta bataljonsstridsgrupper. Man är 
beroende av NATO för ledning, strategiska 
transporter och kommunikation.

I gengäld kan unionen hävda att EU för-
fogar över en bredare arsenal: långsiktiga 
hjälp- och kreditprogram, civilt krisstöd, 
erfarna diplomater och väletablerade 
politiska kontakter. Européerna förväntas 
vara bättre än amerikanerna på att ”ta hand 
om disken”; det skulle kunna betyda att de 
kan stanna kvar längre när amerikanerna 
går mot nya krävande uppgifter.

Utgångspunkten är Europas egen trygg-
het. Som ESDP ser ut idag vilar den på 
en europeisk säkerhetsstrategi, ”A secure 
Europe in a better world”, från 2003. Här 
talas inte om storkrig eller invasion, men 
väl om hot: terrorism, spridning av mass-
förstörelsevapen (WMD, Weapons of Mass 
Destruction), regionala konflikter, miss-
lyckade stater och organiserad brottslighet. 
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Mot dessa hot måste säkerhet byggas i 
Europa med omgivning, idag med 6 000 
km radie från Bryssel.

Årsboken har tillkommit mot en fond 
av viss pessimism efter den 11 september 
2001, med hänsyn till Irak, till tendensen 
till en multipolär värld och ökad kamp 
om energi och andra naturtillgångar, med 
Ryssland till synes på tillbakagång till to-
talitarism och med låsningar inom unionen. 
Fram träder en globaliserad värld med 
problem som får Europa att framstå som 
litet och svagt. Målande skriver Bo Huldt 
om hur Europas stater för historikerna kan 
påminna om de små italienska stadssta-
terna kring år 1500, grälande och trätande 
i väntan på att sväljas av mäktiga ”atlan-
tiska” aktörer norr och väster om Alperna 
som förbereder sig att ta över scenen. 

Men Europa har potentialen för en global 
roll genom unionen. ESDP och den euro-
peiska säkerhetsstrategin har utvecklats 
mot en mörknande bakgrund med den 
proklamerade och enligt Huldt ”totalt 
legitima” avsikten att göra gott i världen. 
Unionen och dess medlemmar kan knap-
past göra något bättre än att hålla sig till 
den vägkartan – även i rent egenintresse, 
lyder hans avslutande maning.

En global aktör?
Så då till nedslag i det fortsatta innehållet. 

I ett första mer teoretiserande huvudav-
snitt om EU i en global skepnad diskuterar 
bl a Gunilla Herolf ESDP visavi NATO, 
där Frankrike vill ha en helt annan auto-
nomi än Storbritannien och Tyskland under 
Angela Merkel. Hon finner att ickeallie-

rade stater som Finland och Sverige, i en 
tredje kategori, står närmare Frankrike med 
dess strävan efter en starkare europeisk 
roll. Hon konstaterar vidare att EU har 
delegerat förhandlingarna med Iran till 
unionens tre stora: Frankrike, Tyskland 
och Storbritannien. Det försvagar deras 
länk till EU. 

Samarbetet inkluderar numera även 
Kina, USA och Ryssland. Det tycks på 
senare tid ha blivit vanligt att kalla gruppen 
de ”tre plus tre” eller ”de fem permanenta 
i FN:s säkerhetsråd plus Tyskland”. Till 
synes har därmed EU – och därmed dess 
mindre länder – försvunnit. Gunilla Herolf 
finner å andra sidan att många ser EU som 
bättre än NATO på att hantera dagens 
problem. Sådant kan skapa förväntningar 
som inte uppfylls.

Minsta trovärdiga styrka
Några följande kapitel rör mer specifika 
frågor. 

Följderna av EU:s utvidgning ses posi-
tivt av Olli Rehn. Tjugofem olika röster 
minskar inte EU:s trovärdighet som global 
aktör, skriver han. ”Svagheter” är i själva 
verket styrka. Gravitationskraft har åstad-
kommit mer än knölpåk och svärd. EU 
etablerar sin trovärdighet som medlare, 
övertalare och källa till finansiell hjälp. 

Frågor kring stridsgruppen, som reger-
ingen föredrar att kalla snabbinsatsstyrka, 
analyseras närmare av trion Tommy Jepps-
son–Mika Kerttunen–Tommi Koivula. Be-
greppet presenterades av Javier Solana och 
godtogs av Europeiska rådet i maj 2004, 
och det integrerades i Headline Goal 2010. 
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Stridsgruppen definieras som en form av 
snabb reaktion. Den är det minimum av 
militär effektiv trovärdig styrka (”force 
package”) som kan verka ensam i inled-
ningsfasen av en större operation. EU skall 
kunna genomföra två sådana operationer 
samtidigt.

Författarna anser att teoretiskt strids-
grupper kan fungera 1) autonomt i en ex-
peditionskår eller gemensamt med NATO 
för att bilägga en begränsad kris; 2) i en 
tillträdesstyrka i syfte att bereda väg för 
en större fredsframtvingande insats eller 
ytterligare fredsbevarande förband; 3) som 
en insatsstyrka till stöd för en pågående 
fredsbevarande mission genom att erbjuda 
en robust förmåga att lösa en lokal kris av 
mindre omfattning.

Storleken på stridsgrupperna innebär att 
de inte kan utgöra kärnan till en Europa-
armé. En sådan skulle kunna utvecklas ur 
en allmän ESDP-utveckling om det ansågs 
verkligt önskvärt, men inte ur stridsgrupp-
konceptet, anser författarna. Stridsgrupper 
med var sin enda bataljon kan genomföra 
strid, ”have war fighting capabilities” men 
saknar förmåga att föra krig, ”have no ca-
pacity to fight wars”, heter det i en ytligt 
sett lekfull formulering. 

Belysande är en jämförelse med NATO:s 
snabbinsatsstyrka (NATO Response Force, 
NRF) med en markstridskomponent inne-
hållande en brigad om fem bataljoner med 
erforderligt stöd av tyngre vapen. Tre av 
dem kommer att kunna föras fram genom 
luften. Luftförsvarskomponenten skall 
klara av 200 stridsuppdrag dagligen med 
kanske 66 flygplan. Det marina inslaget 

kan uppgå till en hangarfartygsstyrka, am-
fibiefartyg, minsvepare och stödfartyg. 

Den försiktiga spådomen blir att strids-
grupperna i sin nuvarande omfattning kan-
ske inte blir det slutliga svaret på EU:s och 
dess medlemsländers politiska önskemål 
och militära krav.

Fallstudier om Ryssland
I ett fristående avsnitt vill Lars Wedin ge 
lite kött på benen genom att, i vad han 
kallar en ”extremt förenklad och synte-
tiska studie”, ägna sig åt Ryssland som ett 
tänkbart säkerhetsproblem i Östersjöområ-
det. Med tre hypotetiska fall, väl värda en 
genomläsning, skisserar han påtryckningar 
respektive angrepp mot en eller flera av 
de baltiska staterna. Det handlar därmed 
också om helt skilda motreaktioner. 

I händelse av ryska påtryckningar skulle 
i princip ESDP kunna användas för militärt 
stöd åt en pressad nation. Många NATO-
länder, inklusive de baltiska staterna, 
skulle dock vilja hantera saken inom ramen 
för alliansens artikel 5 om säkerhetsgaran-
tier. Andra kunde hävda att det rörde sig 
om en europeisk fråga, där EU skulle ta 
ledningen. Man noterar Wedins uppfatt-
ning att det är extremt angeläget att EU 
öppet stöder NATO. Det skulle hindra 
ryska splittringsförsök. Han anser också 
att ett gemensamt EU-stöd åt NATO kunde 
skapa en politisk förutsättning för insatser 
av icke-NATO-stater, särskilt då Finland 
och Sverige.

I ytterlighetsfallet, ett direkt angrepp, 
räknar Wedin med att NATO skulle und-
vika att svara med aktioner i exempelvis 
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S:t Petersburgområdet och Kaliningrad, 
även om det i det senare fallet kunde vara 
svårt ifall insatsen gällde Litauen. 

Estland och Lettland kunde man bara 
nå över havet. Det skulle alltså bli frågan 
om en amfibieinsats. Den förmågan har 
NATO:s snabbinsatsstyrka, men enligt 
Wedin skulle förbandet knappast kunna 
tränga in på av ryssarna hållen mark, och 
förstärkningar skulle dröja. Snarare tror 
han att det skulle krävas en amerikansk ma-
rinkårsbrigad, vilket möjligen överraskar, 
eftersom antalet manöverenheter då skulle 
vara färre än i NATO-styrkan.

Under alla omständigheter skulle före-
taget kräva en hangarfartygsstyrka, grup-
perad i Nordsjön. Dess flyg skulle ta vägen 
över Danmark och södra Sverige. I detta 

fall krävs svenskt medgivande. Svenska 
baser finge ta emot skadade flygplan och 
frambaserade tankflygplan. Och Gotland 
skulle få betydelse som framskjuten bas 
för helikoptrar, jaktskydd och amfibiefar-
koster. En sådan insats skulle vara svår 
och riskabel. Som Wedin påpekar skulle 
den också ta tid att organisera.

En för de beskrivna fallen gemensam 
slutsats är att väst skulle ha svårt att be-
döma de ryska målen. Frestelsen kunde 
bli att göra för litet för sent för att inte 
provocera ryssarna och/eller stegra krisen. 
Västsidan torde också behöva förhandsba-
sera trovärdiga styrkor för att avskräcka 
ryssarna och samtidigt hålla konflikten på 
lägsta tänkbara nivå. EU och NATO skulle 
behöva stödja varandra. Av geostrategiska 

Hangarfartyget av Nimitz-klass USS Dwight D Eisenhower. Väpnad hjälp till Estland och Lettland 
skulle kräva en hangarfartygsstyrka i Nordsjön med flygvägar över Sverige. 
Foto: U.S. Navy/Miguel Angel Contreras
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skäl skulle svenskt territorium vara av stor 
betydelse.

ESDP och stormakterna
Efter detta något oväntade inslag i årsbo-
ken följer ett avsnitt med studier om vad 
ESDP betyder för större medlemmar. 

Enligt det tyska bidraget skulle reger-
ingen Merkels atlantiska hållning plus 
en minskad betoning av den fransk-tyska 
axeln kunna stärka Tysklands ställning 
inom ESDP. En mer balanserad hållning 
kan ändra relationerna till Storbritannien, 
Polen och andra mer atlantiska stater och 
öka tysk förståelse för unionens mindre 
medlemmar.

I motsvarande franska studie konstateras 
bl a att nukleär avskräckning hamnar ut-
anför scenarier för en framtida EU-vision. 
Nationalstaterna måste stå i centrum för 
ESDP-utvecklingen. I ett franskt perspek-
tiv skymtar bortom 2015/2020 ett växande 
militärt oberoende som kunde leda till ett 
mera sammanhängande och starkt ESDP i 
en geostrategiskt osäker miljö.

Minst imponerad av EU:s säkerhetspo-
litiska utveckling förefaller den brittiske 
forskaren Julian Lindley-French att vara. 
En betecknande kapitelrubrik i hans studie: 
”The Sorry Tale of the Helsinki Headline 
Goal”. 1999 tänkte man sig femton briga-
der om vardera 4 000 man. Dagens tretton 
stridsgrupper motsvarar totalt 19 500 man, 
en tredjedel av den ursprungliga styrkan 
60 000 man. Det var i Helsingfors alltid 
tänkt att EU i flertalet operationer skulle 
sätta in 20 000 man. Målet 2010 kallar för-
fattaren en uppdelning av en uppdelning. 

Han tror dessutom att det aldrig kan bli tala 
om mer än 7–9 verkliga stridsgrupper.

Enligt Lindley-French kommer britterna 
att vara reserverade så länge som ESDP 
fortsätter att lida av ett ”självuppfyl-
lande misslyckande”. På strategisk nivå 
underminerar de alliansfria staterna, när 
de försöker att hantera ”neutralitetens” 
motsättningar, varje brittisk föreställning 
om att ESDP någonsin blir ett forum för 
avgörande säkerhetsåtaganden. 

Författaren kallar det skamligt att 
Storbritannien har glömt betydelsen att 
bygga upp den europeiska pelaren i brit-
tisk ”grand strategy” och investerat alltför 
mycket i den amerikanska. Britterna borde 
hålla full fart framåt i både ett starkt trans-
atlantisk förhållande, ett starkt NATO och 
ett starkt europeiskt försvar byggt på EU.  

Kommer det att ske? Föga troligt. Borde 
det ske? Absolut. Så i ett nötskal förhåller 
det sig med Storbritannien och ESDP.

De som är utanför
Mindre bittra är resonemangen i årsbokens 
avslutande avsnitt med bidrag från de 
”utomstående”. 

Amerikanen F Stephen Larrabee vill att 
USA och Europa i fyra steg stärker den 
transatlantiska gemenskapen. USA bör 
acceptera att EU behöver ha en autonom 
operativ planeringsförmåga utanför NATO. 
Båda borde harmonisera sin militära för-
ändringsprocess och sina prioriteringar. 
NATO och EU måste skapa mekanismer 
som medger en snabbt koordinerad reak-
tion på kriser. Och slutligen behöver USA 
inse att EU håller på att bli en allt starkare 
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aktör politiskt och säkerhetsmässigt. Men 
det kräver att Europa inte försöker att 
utveckla EU som en motvikt till Förenta 
Staterna.

Den ryske forskaren Yuri E Fedorov, 
välkänd gäst hos FHS, konstaterar bl a 
att de flesta ryska beslutsfattare uppfat-
tar relationerna med Europa genom en 
nollsummeprisma. Den ryska ledningen 
oroas av både nya hot (terrorism, WMD-
spridning) och västs politik i de nyligen 
från sovjetkommunismen fria staterna. 
Ryssland avvisar inte möjligheten till lång-
siktigt och utvidgat samarbete med EU, 
bara det sker på ryska villkor. För att det 
skall ske behöver EU erkänna Rysslands 
speciella roll i den gamla sovjetsfären, 
avstå från konkurrens i området liksom 
försök att påverka Rysslands demokratiska 
utveckling.

I praktiken skulle Ryssland vilja ha ett 
veto i EU:s fredsbevarande operationer 
och övervakningsaktioner i det tidigare 
sovjetiska området, uppenbarligen något 
som EU inte kan finna sig i. Och resultatet 

enligt Fedorov? En långsam utveckling av 
en Rysslands och EU:s krishantering, om 
den alls sker.

Vad krävs då slutligen av EU i Afrika, av 
många just räknat som trolig arbetsplats för 
kommande stridsgrupper? Den nigerianske 
forskaren Istifanus Sonsare Zabadi skriver 
att AU, den afrikanska unionen, måste 
uppmuntra och övertyga det internationella 
systemets nyckelaktörer – sådana som EU, 
USA och FN – att bidra till det övermänsk-
liga arbetet att bygga upp förmågan att han-
tera fred och säkerhet i Afrika. Afrikanerna 
borde kunna påräkna FN som leverantör 
av logistikstöd. Varje fredsoperation på 
kontinenten kommer enligt författaren att 
involvera FN i någon omfattning. 

Ett koordinerat engagemang i Afrika 
av EU och andra på området fred och 
säkerhet kommer att radikalt förändra 
miljön på kontinenten till något som leder 
till utveckling, skriver Zabadi. De blir de 
sista manande orden i Strategic Yearbook 
2006.
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Summary

by Senior Editor Olof Santesson

A timely subject has been taken up by 
Strategic Yearbook 2006, the seventh in a 
series published by the Swedish National 
Defence College. This year’s volume, writ-
ten in collaboration with the Finnish Natio-
nal Defence College, deals with questions 
pertaining to the theme European Security 
and Defence Policy (ESDP). 
   There has been, for a couple of years now, 
a build-up of a number of European battali-
on-sized battle groups. Alone among smal-
ler EU members, Sweden has undertaken 
to be the framework nation for a Nordic 
Battle Group. This is in line with the Swe-
dish decision to put all her defence eggs 
in the European Basket, whereas Finland, 
with a several times bigger army, sticks to 
the concept of territorial defence. 

   One might expect that these very different 
approaches would show in the yearbook, 
but this is not the case. The military value 
of the battle groups is played down – they 
do certainly not point the way to a Euro-
pean Army. On the other hand, Europe’s 
vision of playing a global role is discus-
sed in several articles. The foreign reader 
might still detect a U.S. and Atlantic bias. 
The message is that Europe and the U.S. 
must co-operate.
   Of particular interest to a military man 
are a number of speculative case studies 
concerning possible Russian threats in the 
Baltic region. How NATO might contain 
such moves is discussed in some detail. 
There seem, however, to be no counter-
moves without risks.

A Global EU: Challenges and Possibilities 


