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litteratur

Boken är en mycket bra analys av den 
europeiska säkerhetsdimensionen 

och inom ramen för denna det brittisk- 
franska ledarskapet i frågor som berör 
unionens säkerhets- och försvarspolitik. 
Publicering av boken skedde strax före 
det franska återinträdet som fullvärdig 
NATO-medlem, ett ämne som boken också 
tar upp. I dag verkar det råda konsensus 
i Frankrike, Storbritannien och USA om 
att European Security and Defence Policy 
(ESDP) är av substantiell betydelse. Ämnet 
har höggradig aktualitet i en situation där 
länderna på vår kontinent alltmer enga-
geras i krishanteringsoperationer utanför 
vår egen världsdel. En parallell verklighet 
är att Europas regeringar generellt satsar 
mindre på militära kapaciteter, vilka de 
följaktligen inte heller lyckas modernisera 
till en nivå som befinner sig ens i närheten 
av den som karakteriserar den amerikanska 

försvarsmakten. För övrigt en allierad som 
också under den nya regimen i Washington 
önskar mer substantiella europeiska bidrag 
till pågående krig i bland annat Afgha-
nistan och Irak. Insikten om att möjliga 
bidrag sannolikt blir ekonomiska snarare 
än förstärkningar av befintliga truppkon-
tingenter har sannolikt börjat slå rot i den 
nya amerikanska administrationen. 

Behovet av samarbete mellan de euro-
peiska länderna kopplat till utvecklingen 
av dessas militära förmågor har med tiden 
framstått som allt uppenbarare. Det såväl 
förtroendefulla som allt närmare samar-
bete som sker mellan Finland, Norge och 
Sverige på det militära området utgör ett 
belysande exempel. Men det är inte bara 
mindre stater som är beroende av ett nära 
samarbete. Också de större europeiska 
nationerna som Frankrike, Storbritan-
nien och Tyskland behöver i dag och för 
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framtiden samarbetspartners för att klara 
sin materielutveckling, utbildning liksom 
insatser i missionsområden.

Konkreta insatser blir således alltmer 
beroende av ett brett politiskt stöd från 
länderna i EU-familjen, där möjligheterna 
att dela på risker, liksom att den allerstädes 
närvarande möjligheten för mediastormar 
kan bemötas samfällt, är viktiga incitament 
för samarbete. Militär makt nyttjas i vår tid 
för uppnåendet av politiska målsättningar 
som generellt betraktat är begränsade, där 
det inte handlar om att vinna i ordets tra-
ditionella betydelse utan om kontrollerad 
våldsanvändning men också en mera dif-
fus och subtil signalering av intentioner. 
Staternas engagemang i omvärldens krig 
och konflikter sker på frivillig väg vilket 
ytterligare verkar i förstärkande riktning 
av det kollektiva säkerhetssamarbetet. Att 
dela på bördorna har blivit regel i konflikter 
som inte hotar den egna statens existens, 
något som knappast är svårbegripligt 
utgående ifrån det faktum att många natio-
ners militära maktmedel i dag är insatta i 
regelrätta krigshandlingar medan staten i 
det samhälle där dessa militära maktmedel 
är hemmahörande befinner sig i ett tillstånd 
av fred. Vi ser således ett behov av ett 
multilateralt stöd, bland annat i form av 
en risk- och kostnadsfördelning i samband 
med insatser i krig och konflikter som sker 
efter frivilligt åtagande. 

Bokens författare är professorn i interna-
tionell politik vid Oslo universitet liksom 
vid den norska försvarshögskolan, Janne 
Haaland Matlary. Förutom en omfattande 

publicistisk verksamhet har hon tidigare 
bland annat varit biträdande norsk utrikes-
minister under åren 1997-2000. Hon skri-
ver intresseväckande utgående ifrån såväl 
djup som bred kunskap om ämnet. Hennes 
omfattande kunskaper och insikter till trots 
lyckas hon undgå att tynga framställningen 
med ett mera omfattande statsvetenskapligt 
teoriresonemang, vilket från anmälarens 
utgångspunkt ökar tillgängligheten för en 
bredare läsekrets. 

Boken belyser initierat den dynamik 
som karakteriserar säkerhetsfrågorna inom 
den Europeiska Unionen och författaren 
lyfter här särskilt fram den mycket bety-
delsefulla roll som inrikespolitiken spelar 
i dagens säkerhetspolitik. Det är ganska 
länge sedan säkerhets- och försvarspolitik 
var ett elitistiskt spelfält. Snarare är det i 
vår tid var mans egendom och föremål för 
inrikespolitisk press och diskussion bland 
allmänheten, vilket i hög utsträckning 
sammanhänger med att hoten inte längre 
uppfattas vara existentiella och således ver-
kar enande på opinionen. Snarare tenderar 
pågående insatser som Afghanistan och 
Irak att polarisera uppfattningarna. 

I vår tid där nationernas engagemang i 
krig och konflikter, som ej berör vår del 
av världen och utgör ett direkt hot mot 
vår kontinent, har säkerhetspolitiken och 
i dess förlängning användningen av mili-
tär makt blivit frågor som engagerar ett 
brett inrikes aktörsspektra inkluderande 
opinionen. Således blir säkerhetsfrågorna 
ett politikområde på nivå med övriga, un-
dantaget att säkerhets- och försvarspolitik 
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representerar ett område där det finns få 
röster att vinna. Ett typfall är den tyska 
återhållsamheten försiktigheten då det 
gäller att agera inom ramen för deltagandet 
i ISAF missionen i Afghanistan, vilket 
är en direkt följd av att inrikespolitiska 
strömningar helt kommit att styra den 
säkerhetspolitiska processen. 

Den miljö i vilken säkerhetsrelaterade 
beslut fattas inom EU karakteriseras av 
multilateralism med många ömsesidigt 
sam- och påverkande faktorer. Överord-
nat är att staterna i vår tid har att hantera 
ett motståndarspektra som i hög grad är 
gemensamt för länderna, exemplifierat av 
icke statliga våldsaktörer som använder 
terrorism som taktiskt tillvägagångssätt. 
Ett annat gemensamt problemområde för 
flertalet EU-länder är sjunkande eller i 
bästa fall prolongerade försvarsbudgetar 
vilket får som konsekvens att allsidigt 
sammansatta strukturer ej längre kan 
upprätthållas, något som framtvingar 
mångnationella lösningar avseende bland 
annat materielutveckling, underhåll liksom 
strukturellt. Här ska betonas att för såväl 
politiker som för allmänheten liksom 
militära beslutsfattare på samtliga nivåer 
har säkerheten för våra soldater fått en 
starkt ökad betydelse. Orsaken är de 
västliga samhällenas generella känslighet 
för förluster i krig och konflikter som ka-
rakteriseras av att vara icke-existentiella. 
Gemensamt för länderna, små som stora, är 
också att insatser inom ramen för FN, EU 
eller NATO eftersträvas i syfte att kunna 
dela på kostnader men också att ha en 

överordnad organisation att lägga skulden 
på när något går snett. Utvecklingen i rikt-
ning mot multilateralism har också medfört 
starkt ökade krav på insatsers legitimitet 
där en operation helst skall vara baserad 
på ett FN-mandat och satt i verket av FN 
själv, EU, NATO eller den Afrikanska 
Unionen. Intressant är här att en stat inne-
har något som närmast kan karakteriseras 
som ”världsmaktstatus” när den verkar 
inom ramen för en aktion som genomförs 
av EU, varför den Europeiska Unionen 
kan betraktas som en multiplikator för in-
flytande också för mindre medlemsländer. 
Således kan unionsmedlemmarna nyttja 
respektive lands komparativa styrkor inom 
olika samhällsområden och därmed kom-
pensera för svagheter inom andra. 

EU:s säkerhetspolitik handlar om kris-
hantering och utgör därmed ingen konkur-
rent till nationell suveränitet eller till NATO 
som yttersta garant för tillhandahållandet 
av det som benämns hård säkerhet. EU:s 
säkerhetsdimension kan således betraktas 
som ett välbehövligt supplement där den 
breda paljett av framförallt civila krishan-
teringskapaciteter som unionen förfogar 
över kan förväntas bli alltmer efterfrågade 
i framtiden. Samtidigt behövs det militära 
maktmedlet för att skapa en ram av säker-
het kring det samhällsbyggande som utgör 
kärnan i flertalet krishanteringsinsatser.

Recensenten är överstelöjtnant och lärare 
i strategi vid Försvarshögskolan i Finland. 
Han är medlem av KKrVA samt redaktör 
för KKrVAHT.


