
FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS FHS beteckning: 323/6:1 
Major Anders Mihlzén 2006-08-07 I  
Chefsprogrammet 04-06     

 

   FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

                KrV C:3 Krigsvetenskap, C-uppsats 
Författare Program 
 Mj Anders Mihlzén FHS ChP 04-06 
Handledare  
Arita Eriksson, Göran Grönberg  
Uppdragsgivare Beteckning  
FHS/ISS 323/6:1  

                               En användbar Försvarsmakt - här och nu.  

  Sammanfattning: 

Sedan 1989 har omvärldsutvecklingen ställt stora krav på Sverige avseende en förändrad syn på det 
säkerhetspolitiska begreppet. En ny världsordning med nya typer av hot, aktörer och konflikter har medfört 
att säkerhetsbegreppet har vidgats. Det svenska EU- medlemskapet har dessutom medfört behovet av ett 
mycket tydligare regionalt och globalt perspektiv på säkerhetspolitik än vad som tidigare var fallet. Som ett 
resultat av detta har Försvarsmakten under perioden efter det kalla kriget genomgått ett genomgripande 
förändringsarbete.  

Uppsatsens övergripande problem är följande: Skapar förändringsarbetet en Försvarsmakt som är användbar 
såväl nationellt som regionalt och/eller globalt? För att besvara frågeställningen studeras först hur EU: s 
målsättningar och kapacitetsbehov avseende kris- och konflikthantering tar sig uttryck i GUSP och EU 
Headline Goals, samt hur dessa tolkas i 2004 års försvarsproposition. I nästa steg studeras vilka uppgifter 
och krav på operativa förmågor som Försvarsmakten ställdes inför i samband med försvarsbeslutet 2004. 
Därefter studeras om det går att spåra någon samstämmighet mellan Försvarsmaktens uppgifter och krav på 
operativa förmågor och EU: s målsättningar och kapacitetsbehov. Slutligen görs en ansats att med hjälp av 
europeiseringsbegreppet visa hur olika samstämmigheter kan tolkas. 

Resultatet av undersökningen visade att en hög grad av samstämmighet kunde spåras och att det skapas en 
Försvarsmakt som är användbar såväl nationellt som regionalt och/eller globalt. Ett sätt att tolka resultatet 
utgörs av det faktum att EU: s målsättningar och kapacitetsbehov är vagt formulerade, vilket skapar ett stort 
utrymme för omformuleringar. Ett annat sätt att tolka resultatet av undersökningen är att belysa resultatet 
med hjälp av europeiseringsbegreppets vertikala och horisontella mekanismer. Det visade sig rimligt att anta 
att en europeisering inom det studerade området har skett i en eller annan form. 
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Abstract: 
 
Since 1989 the changes around the world has placed heavy demands on Sweden about how to look on  
security. A new world order with new types of threats, actors and conflicts has made the perception of  
security wider. In addition the Swedish EU-membership has caused the need of a much clearer regional and  
global perspective than earlier. As a result of this the Swedish armed forces has gone through some radical  
changes during the time after the cold war. 
 
The overarching purpose with this essay is to study if these radical changes have resulted in a national defence  
force that is useful both at the national and the regional/global levels. In order to answer this question a study  
of the objectives and capacity needs, referring to crisis management, within the EU Common Foreign and  
Security Policy and the Headline Goals are made.  
 
In the next step the objectives and demands on operational capacity put on the armed forces in 2004 is  
investigated. Thereafter a comparison of the objectives and demands on operational capacity put on the  
Swedish armed forces and the objectives and capacity needs at the EU-level is done to see if there is any  
trace of accordance. Finally an attempt to show how various accordance could be interpreted is done with  
the help of the theory of Europeanization.  
 
The result of the study showed that a high degree of accordance could be traced, and that a national defence 
force that could be used both at the national and the regional/global levels are created. One way of interpreting  
the results of the study is to be found in the fact that the European Unions objectives and capacity needs are  
very vaguely formulated, this makes it possible to reformulate them at the national level. Another way to  
interpret the results is to use the theory of Europeanization with its vertical and horizontal mechanisms. It is 
reasonable to assume that there has been some sort of Europeanization within the area that has been studied. 
  
 
Key words: 
 
EU, Europeanization, National Defence, Defence Policy, Headline Goal, Capacity Needs, Objectives,  
Operational Capacity, Petersberg Tasks, Tasks, Rapid Reaction Capacity, Strategy, Security Policy 
 
 

 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS FHS beteckning: 323/6:1 
Major Anders Mihlzén 2006-08-07 1  
Chefsprogrammet 04-06     
 
Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ............................................................................................................................. 2 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................... 2 
1.2 Syfte och frågeställningar ......................................................................................... 3 
1.3 Teorianknytning och metod ...................................................................................... 3 

1.3.1 Metod............................................................................................................... 4 
1.4 Definitioner och sammanhang .................................................................................. 5 

1.4.1 Säkerhetspolitik ............................................................................................... 6 
1.4.2 Försvarspolitik................................................................................................. 7 
1.4.3 Strategi............................................................................................................. 8 
1.4.4 Sammanhang mellan säkerhetspolitik, försvarspolitik och strategi............... 9 
1.4.5 Målsättningar och uppgifter ............................................................................ 9 
1.4.6 Operativ förmåga och kapacitetsbehov......................................................... 10 

1.5 Avgränsningar ......................................................................................................... 10 
1.6 Material ................................................................................................................... 12 
1.7 Tidigare forskning................................................................................................... 13 
1.8 Disposition .............................................................................................................. 14 

2 Teori .................................................................................................................................. 15 
2.1 Definition ................................................................................................................ 15 
2.2 Användningsområde ............................................................................................... 16 

3 Studie EU .......................................................................................................................... 17 
3.1 GUSP och ESFP...................................................................................................... 18 
3.2 ESS .......................................................................................................................... 19 
3.3 EU: s nya konstitutionsförslag................................................................................ 20 
3.4 Petersbergsuppgifterna och Headline Goals........................................................... 22 

3.4.1 Petersbergsuppgifterna .................................................................................. 22 
3.4.2 Helsinki Headline Goal ................................................................................. 23 
3.4.3 Mellan Helsinki Headline Goal och Headline Goal 2010............................ 24 
3.4.4 EU Headline Goal 2010 ................................................................................ 24 

3.5 Sammanfattning ...................................................................................................... 25 
4 Studie Försvarsmakten...................................................................................................... 27 

4.1 Försvarspropositionen och EU................................................................................ 28 
4.1.1 Svensk säkerhetspolitik, GUSP och ESFP ................................................... 28 
4.1.2 Petersbergsuppgifterna och Headline Goals................................................. 30 

4.2 Uppgifter ................................................................................................................. 32 
4.3 Operativa förmågor ................................................................................................. 33 

4.3.1 Krav på operativa delförmågor ..................................................................... 34 
4.3.2 Utveckling av snabbinsatsförmåga ............................................................... 36 

4.4 Sammanfattning ...................................................................................................... 37 
5 Slutsatser och diskussion .................................................................................................. 38 

5.1 Uppgifter och målsättningar ................................................................................... 39 
5.1.1 Uppgifter........................................................................................................ 39 
5.1.2 Målsättningar................................................................................................. 39 
5.1.3 Slutsatser........................................................................................................ 40 

5.2 Operativa förmågor och kapacitetsbehov............................................................... 41 
5.2.1 Operativa förmågor ....................................................................................... 41 
5.2.2 Kapacitetsbehov ............................................................................................ 42 
5.2.3 Slutsatser........................................................................................................ 43 

5.3 Diskussion ............................................................................................................... 45 
5.3.1 Egna kommentarer och förslag till vidare forskning.................................... 47 

5.4 Sammanfattning ...................................................................................................... 48 
 
 
Bilagor: 
1. Förkortningar och förklaringar 
2. Käll- och litteraturförteckning 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS FHS beteckning: 323/6:1 
Major Anders Mihlzén 2006-08-07 2  
Chefsprogrammet 04-06     
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under det kalla kriget var den svenska Försvarsmaktens uppgift konkret och 
tydligt formulerad, vilket gjorde den lätt att överblicka. Sedan det kalla kriget 
tagit slut har nya typer av hot blivit påtagliga. Exempel på sådana nya former 
av hot utgörs av terrorism och ekonomisk brottslighet vilket kan leda till 
utdragna lågintensiva konflikter. Riskerna med denna typ av hot är att 
konflikterna lätt kan eskalera och spridas till andra länder. 
Omvärldsutvecklingen sedan 1989 har således ställt stora krav på Sverige 
avseende en förändrad syn på det säkerhetspolitiska begreppet. De nya 
typerna av hot och konflikter har medfört att själva säkerhetsbegreppet har 
vidgats. Sverige blev efter folkomröstningen den 13 november 1994 medlem i 
den Europeiska Unionen (EU)1, vilket sedan dess påverkat den svenska 
säkerhetspolitiska situationen.  
 
EU- medlemskapet har medfört behov av ett mycket tydligare regionalt, i 
vissa avseenden globalt2, perspektiv på olika frågor och problem än vad som 
tidigare var fallet då det nationella perspektivet var det helt dominerande. 
Bakgrunden till detta återfinns i besluten från 1999, då de s.k. 
Petersbergsuppgifterna från Västeuropeiska Unionen (VEU, WEU)3 
införlivades i Amsterdamsfördraget. Bakgrunden kan även spåras i EU: s 
målsättning från 2003 om en utvecklad gemensam strategi (ESS)4, inom 
ramen för EU: s utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), och en europeisk 
säkerhets- och försvarspolitik (ESFP).5  
 
Den säkerhetspolitiska arenan verkar bli allt större, mer komplex och mer 
dynamisk än tidigare. En nation disponerar olika former av maktmedel vilka 
kan användas för att öka den egna säkerhetspolitiska handlingsfriheten. Dessa 
utgörs oftast av diplomatiska, militära, ekonomiska samt psykologiska former 
av maktmedel för att påverka omgivningen.6 För Sveriges del har denna 
säkerhetspolitiska utveckling självfallet även påverkat den svenska 
Försvarsmakten, som måste kunna utgöra ett användbart säkerhetspolitiskt 
instrument i form av militärt maktmedel. Under perioden efter det kalla kriget 
har Försvarsmakten genomgått ett genomgripande förändringsarbete med 
strukturella förändringar, omlokaliseringar och nedläggningar av många 
förband som följd.7  
                                                 
1 Bolling, Anders, 1996, Organisationer i fickformat: EU, (Stockholm: Utrikespolitiska 
institutet), s. 63    
2 Andersson, Jan Joel, 2005, Sverige och Europas försvar, (Stockholm: Utrikespolitiska 
institutet), s. 13 
3 Smith, Karen E, 2003, “EU external relations” in Cini, Michelle (Editor) European Union 
Politics Oxford, (Oxford university press), s. 236    
4 Solana, Javier, 2003, A secure Europe in a better world – European Security Strategy, The 
European Union Institute for Security Studies, (Paris), s. 6 
5 Grönberg, Göran, Föreläsning: EU, Sverige- salen, Stockholm: FHS, 10/5-05 
6 Beaufre, André, 1963, Modern strategi för fred och krig, (Göteborg: Prisma), s. 15 
7 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 138 
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Försvarsmakten har under de senaste åren förändrats från att ha varit en starkt 
nationellt knuten territorialförsvarsmakt, volymmässigt relativt stor och 
försedd med varierande och ofta med omodern materiel, till att idag vara en 
avsevärt mindre och mer tekniskt avancerad försvarsmakt med kraftigt ökad 
interoperabilitet.  
 
Då detta genomgripande förändringsarbete fortfarande är under genomförande 
bör även innebörden av Försvarsmaktens uppgifter och krav på operativa 
förmågor ha påverkats. Eftersom internationella insatser idag är 
Försvarsmaktens huvudsakliga fokus8 så framstår det som rimligt att uppgifter 
och krav på operativa förmågor relaterade därtill, är bland de faktorer som har 
störst påverkan i organiserandet av framtidens Försvarsmakt.  
 
Vilka uppgifter och krav på operativa förmågor ställdes Försvarsmakten inför 
i samband med försvarsbeslutet 2004? Hur överensstämmer dessa uppgifter 
och krav med EU: s målsättningar och kapaciteter avseende det militära 
maktmedlet, inom ramen för GUSP? Skapas en Försvarsmakt som är 
användbar även i ett regionalt och/eller globalt perspektiv? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om någon samstämmighet kan 
spåras mellan den svenska Försvarsmaktens uppgifter och krav på operativa 
förmågor och EU: s målsättningar och kapacitetsbehov för konflikt- och 
krishantering. Den eventuella samstämmighet som kan spåras belyses med 
hjälp av europeiseringsbegreppet. För att uppnå detta syfte ställer jag mig 
följande frågor:  

 
- Hur tar EU: s målsättningar och kapacitetsbehov avseende kris- 

och konflikthantering sig uttryck i GUSP och EU Headline Goals? 
 
- Hur tolkas EU: s målsättningar och kapacitetsbehov avseende kris- 

och konflikthantering i den senaste försvarspropositionen? 
 

- Vilka uppgifter och krav på operativa förmågor, relaterat till EU, 
ställdes Försvarsmakten inför i den senaste försvarspropositionen? 

 
- Hur kan eventuell samstämmighet tolkas? 

 

1.3 Teorianknytning och metod 
Jag har valt att nyttja teoribildningen kring begreppet europeisering. Valet av 
europeisering faller sig naturligt eftersom europeisering är ett begrepp som 
används för att beskriva olika förändringar inom europeisk politik och 
Internationella Relationer.  
 

                                                 
8 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 12 
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Teorin kan, liksom globalisering, användas vid studier av ovan nämnda 
förändringar.9 Europeiseringsteorin kan således främst vara lämplig att ha som 
ett ramverk kring undersökningen. Europeisering är mer än enbart en 
synonym till/för europeisk regional integration. 
 
Inom samhällsvetenskapen kan europeisering sträcka sig över olika områden 
så som historia, kultur, politik, samhälle och ekonomi. Europeisering är en 
process som handlar om strukturella förändringar.10 Teorin är relativt ny och 
det återstår fortfarande mycket forskningsarbete att göra. Det råder därför 
skilda uppfattningar om vad teorin omfattar och hur den kan användas.  
 
I kapitel 2 ges en övergripande förklaring till vad europeisering kan omfatta 
och hur den kan användas. I den här uppsatsen används 
europeiseringsbegreppet dels som ett yttre ramverk kring undersökningen, 
dels används begreppets mekanismer för att hjälpa till att belysa den 
samstämmighet som eventuellt uppdagas i analysen. 
 

1.3.1 Metod 
För att uppnå uppsatsens syfte är det nödvändigt att först skapa en 
begreppsapparat. Detta görs genom att definiera begreppen säkerhetspolitik, 
försvarspolitik och strategi samt beskriva hur de tre begreppen hänger 
samman med varandra.  
 
För att ha något att förhålla mig till, och för att göra undersökningen 
hanterbar, har jag valt att använda mig av s.k. operationella indikatorer.11 De 
utgörs av de uppgifter och krav på operativa förmågor som den svenska 
Försvarsmakten ställdes inför i samband med försvarsbeslutet som antogs 
2004.  
 
På motsvarande sätt används indikatorer i form av målsättningar och 
kapacitetsbehov för att undersöka vad som uttrycks inom bl.a. GUSP och EU 
Headline Goal. Vid en första anblick framstår inte indikatorerna som 
jämförbara storheter. Av den anledningen är det därför även nödvändigt att 
reda ut innebörden av, och sammanhanget mellan, de operationella indikatorer 
som valts för undersökningen.  
 
Den vetenskapliga metod som används för att uppnå syftet med 
undersökningen, och besvara de frågeställningar som är knutna därtill, är att 
genomföra en komparation mellan de ovan nämnda indikatorerna.  
 

                                                 
9 Featherstone, Kevin, 2003, “Introduction: In the Name of Europe” in Featherstone, Kevin & 
Radaelli, Claudio (Eds) The Politics of Europeanization Oxford, (Oxford University Press), s. 
3 
10 Ibid. 
11 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H och Wängnerud L, 2003, Metodpraktikan – konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, (Stockholm: Norstedts Juridik AB), Andra 
upplagan, s. 34 
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Genom att jämföra de uppgifter Försvarsmakten ålagts att lösa med de 
målsättningar som återfinns inom GUSP och ESFP, samt genom att jämföra 
de krav på operativa förmågor som ställts på Försvarsmakten med de 
kapacitetsbehov som EU deklarerat så bör eventuell samstämmighet mellan 
kraven på Försvarsmakten och EU: s avsikter vara möjlig att spåra. 
 
Tekniken som används är kvalitativ textanalys av valda texter. Systematiken i 
en kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom 
en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår. 
Med detta menas att vissa passager i texten kan anses vara viktigare än andra, 
att det eftersökta innehållet i texten ligger dolt under ytan och endast kan tas 
fram genom en intensiv närläsning av texten.12  
 
Genom en kvalitativ textanalys undersöks vilka målsättningar och 
kapacitetsbehov som kan utläsas av det utvalda materialet omfattande GUSP 
och ESFP, ESS, Petersbergsuppgifterna och EU Headline Goal. Likaså 
används kvalitativ textanalys för att undersöka vilka uppgifter och krav på 
operativa förmågor som Försvarsmakten ställdes inför i 2004 års 
försvarsproposition, Vårt framtida försvar.  
 
För att slutligen uppnå uppsatsens övergripande syfte, d.v.s. att spåra om det 
finns någon samstämmighet mellan uppgifterna och kraven på operativa 
förmågor som Försvarsmakten ställts inför, samt de målsättningar och 
kapacitetsbehov som tillkännagivits i de utvalda EU- dokumenten, kommer 
jag slutligen att genomföra en övergripande jämförelse dem emellan. Jag 
avslutar med en kortfattad diskussion, vilken syftar till att påvisa möjliga 
tolkningar av den eventuella samstämmighet som spårats. 
 

1.4 Definitioner och sammanhang 
För att underlätta för läsaren är det som tidigare påtalats nödvändigt att 
förtydliga vissa begrepp och sammanhang. Syftet med detta stycke är därför 
att tillhandahålla en begreppsapparat som förklarar vissa i uppsatsen 
förekommande begrepp och ge en bild av hur dessa begrepp står i relation till 
varandra.  
 
Redan Carl von Clausewitz13 skrev att:14 
  
”Kriget blott är en fortsättning på politiken med andra medel.” 
 
”Den politiska avsikten är målet, kriget är medlet för att nå det och medlet kan aldrig ses 
isolerat från sitt mål.”  

                                                 
12 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H och Wängnerud L, 2003, Metodpraktikan – konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, (Stockholm: Norstedts Juridik AB), Andra 
upplagan, s. 233 
13 Carl Von Clausewitz (1780-1831): Preussisk general och militärteoretiker vars arbete 
periodvis utövat ett stort inflytande på politikers och militära befälhavares syn på krigföring. 
14 Von Clausewitz, Carl, 1991, Om kriget (Mårtensson, Böhme och Johansson), (Stockholm: 
Bonnier fakta bokförlag AB), s. 42  
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Även om Clausewitz skrev detta i början av 1800- talet så torde detta vara en 
aktuell iakttagelse även idag. Av citaten kan utläsas att det militära 
maktmedlet är underordnat det politiska och inte bör vara det första 
maktmedel som en aktör tillgriper i samband med en konflikt. Maktmedlen 
bör samordnas i en övergripande strategi och detta sker idag bl.a. inom ramen 
för det som kallas säkerhetspolitik. 
 

1.4.1 Säkerhetspolitik 
Det relativt nya begreppet säkerhetspolitik har genom åren ändrat karaktär och 
hunnit bli relativt kontursvagt. Det handlar inte längre enbart om den militära 
eller territoriella säkerheten. Medvetandet har stärkts om att säkerhetspolitiken 
också har andra aktörer än stater och allianser samt andra medel än militära 
vapen.15  
 
Säkerhetsbegreppet har med tiden kommit att bli mer komplext, vagt och 
vidsträckt. Detta innebär både möjligheter och begränsningar. Möjligheterna 
ökar på den politiska arenan samtidigt som mångtydigheten i begreppet gör 
det svårt att precisera exakt vad som avses, vilket t.ex. kan påverka 
möjligheterna till säkerhetspolitisk analys.  
 
Ursprungligen definierades säkerhetspolitik som ett samlingsbegrepp 
omfattande de åtgärder som olika stater i det internationella systemet kunde 
vidta för att neutralisera och möta hot utifrån. Trots att världen blivit allt mer 
globaliserad så är det fortfarande staterna som är de främsta aktörerna i 
samband med kris- och konflikthantering. Mot denna bakgrund kan 
säkerhetspolitik definieras som: 
 
”Nationell säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på en stats politiskt styrda 
aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer där den ställs inför hot från 
andra aktörer, särskilt från andra stater, i det internationella systemet.”16 
 
I och med världens internationalisering under åren som följt efter det kalla 
kriget så tenderar dock definitionen ovan att vara för snäv. Nya typer av 
aktörer och hot har blivit en realitet. Ett sätt att hantera denna nya situation är 
att försöka omdefiniera, eller utveckla, vad säkerhetspolitik egentligen 
omfattar. En sådan ansats har gjorts av Nils Andrén som talar om en total 
säkerhetspolitik, vilken kan delas upp i en yttre och en inre säkerhetspolitik. 
Andrén menar att den utåtriktade säkerhetspolitikens medel främst är att föra 
någon form av allianspolitik och att den inåtriktade säkerhetspolitikens medel 
är försvarspolitiken.17  
 
 
 

                                                 
15 Andrén, Nils, 2002: Säkerhetspolitik, analyser och tillämpningar, (Stockholm: Norstedts 
Juridik), s. 13 
16 Ibid, s. 16 
17 Ibid, s. 30 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS FHS beteckning: 323/6:1 
Major Anders Mihlzén 2006-08-07 7  
Chefsprogrammet 04-06     
 
Detta ger möjlighet till betydligt vidare definition: 
 
”Den totala säkerhetspolitiken betecknar alla åtgärder som direkt eller indirekt påverkar 
landets säkerhet inför olika former av hot, oavsett om de tillkommit i säkerhetspolitiskt syfte 
eller i politiska former.”18 
 
Andra försök har gjorts att reda ut vad säkerhetsbegreppet egentligen omfattar 
idag. Till skillnad från traditionella säkerhetspolitiska studier som har 
fokuserat på och prioriterat en sektor (den militära) och en aktör (staten) så 
erbjuder Barry Buzan et al. en lösning där säkerhet kan analyseras genom att 
studera olika typer av hot inom olika sektorer. Sektorerna utgörs av den 
militära sektorn, miljösektorn, den ekonomiska sektorn, samhällssektorn samt 
den politiska sektorn. Vad aktörerna uppfattar som hotande styr vad som kan 
betraktas och betecknas som säkerhet.19 
 
Mot bakgrund av uppsatsens syfte så kan Andréns definition av den totala 
säkerhetspolitiken med fördel användas. Definitionen täcker väl in det område 
som undersöks eftersom syftet och formerna är underordnade de åtgärder som 
påverkar säkerheten. 
 

1.4.2 Försvarspolitik 
Den svenska försvarspolitiken är under omdaning och målen för 
politikområdet är under översyn. I propositionen Vårt framtida försvar kan 
dock följande läsas: 
 
”En betryggande försvarsförmåga är en central del av svensk säkerhetspolitik.”20 
 
”Försvaret är en viktig resurs i en aktiv svensk utrikes- och säkerhetspolitik.”21 
 
”Genom försvarspolitiken skapas särskilda förmågor för att kunna bidra till att hantera kriser i 
vår omvärld och skydda Sverige mot yttre väpnade hot och kränkningar.”22 

 
Försvarspolitiken är således en underordnad del av den överordnade 
säkerhetspolitiken. Syftet med försvarspolitiken är att skapa de förmågor som 
krävs för att möta de krav som utrikes- och säkerhetspolitiken ställer. 
Försvarspolitikens uppgift är att hjälpa till att uppnå de säkerhetspolitiska 
målen. 
 
 
 
 

                                                 
18 Andrén, Nils, 2002: Säkerhetspolitik, analyser och tillämpningar, (Stockholm: Norstedts 
Juridik), s. 29 
19 Buzan Barry, Waever Ole, De Wilde Jaap, 1998, Security- A New Framework For 
Analysis, (Boulder: Lynne Rienner), s. 207-208 
20 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 23 
21 Ibid, s. 12 
22 Ibid, s. 32 
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1.4.3 Strategi 
Strategi är ett välanvänt begrepp som genom åren har givits många vitt skilda 
innebörder och som har förekommit i de mest varierande sammanhang. 
Strategi i betydelsen ”en metod att tänka” är i princip ett gränslöst begrepp.23  
 
En närmare förklaring av vad begreppet egentligen innebär är därför 
nödvändig för att förstå i vilket sammanhang begreppet används. Sett till 
denna uppsats syfte är det dock inte meningsfullt att i detalj redogöra för hur 
begreppet har utvecklats genom åren. Det räcker med att konstatera att i olika 
källor förekommer olika vida definitioner av begreppet strategi. Den vidaste 
definitionen som jag stött på av vad strategi är, lyder enligt följande: 
 
”Läran om sammanhanget mellan mål och medel.” 24 
 
Den franske generalen André Beaufre definierade strategi som: 
 
”Konsten att samordna maktmedlen för att uppnå de av politikerna uppställda målen.”25 
 
Enligt André Beaufre så uppstår strategi i en sorts duellsituation vilken han 
beskriver som ett växelspel mellan viljor som använder sig av maktmedel för 
att avgöra en inbördes konflikt. Han menar att strategins syfte är att uppnå ett 
avgörande genom att skapa och utnyttja en situation, som medför en tillräcklig 
grad av moralisk upplösning hos motståndaren för att få honom att acceptera 
de villkor man vill påtvinga honom.26  
 
På strategins högsta nivå, den politiska, härskar den totala strategin vars 
uppgift är att utforma ledningen av den totala krigföringen. Under den totala 
strategin återfinns den allmänna strategin som skall fördela och kombinera 
uppgifterna inom vart och ett av de underordnade områdena, dessa utgörs av 
de militära, politiska, ekonomiska och diplomatiska områdena. Inom vart och 
ett av dessa områden finns dessutom utrymme för en speciell kategori av 
strategi som Beaufre kallar operativ strategi.27 
 
Av de definitioner av strategi som jag påträffat är den som André Beaufre 
tillhandahåller den mest heltäckande eftersom den klarar ut att det handlar om 
att samordna maktmedlen i syfte att nå de politiska målen oavsett nivå. För 
ändamålet med denna uppsats så passar Beaufres definition av strategi således 
mycket väl in. 
 
 
 

                                                 
23 Andrén, Nils, 2002: Säkerhetspolitik, analyser och tillämpningar, (Stockholm: Norstedts 
Juridik), s. 67 
24 Diesen, Sverre, 2000, Militær strategi, (Oslo: Cappelen akademiska forlag), s. 19 
25 Beaufre, André, 1963, Modern strategi för fred och krig, (Göteborg: Prisma), s. 21 
26 Ibid, s. 22-23 
27 Ibid, s. 29-31 
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1.4.4 Sammanhang mellan säkerhetspolitik, försvarspolitik 
och strategi 

Sveriges övergripande säkerhetspolitiska och strategiska mål har tidigare varit 
att trygga den nationella handlingsfriheten, medlet för detta har varit 
säkerhetspolitikens nationella och internationella dimensioner. 
Försvarspolitiken utgjorde ett bland flera andra politikområden som kunde 
göra detta möjligt.28 Den 11 februari 2002 träffades en överenskommelse om 
en ny beskrivning av Sveriges säkerhetspolitiska linje där bl. a. följande 
framgår:29 
 
”Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till 
stabilitet och säkerhet i vårt närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet.” 
 
”För framtiden är det tydligare än någonsin att säkerhet är mer än bara avsaknad av militära 
konflikter. Hot mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan 
med andra länder.” 
 
”Genom vårt medlemskap i den Europeiska unionen deltar vi i en solidarisk gemenskap vars 
främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska kontinenten. En betryggande 
försvarsförmåga är en central del av svensk säkerhetspolitik.”  
 
Denna säkerhetspolitiska linje bekräftas i propositionen Vårt framtida försvar 
där även följande kan läsas: 
 
Utvecklingen i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken innebär nya förutsättningar för 
svensk säkerhetspolitik. Vi vill också stärka EU: s förmåga att effektivt möta dagens 
säkerhetspolitiska hot både regionalt och globalt. Stärkt EU-förmåga kommer även Sverige 
till del.30  
 
Eftersom strategi handlar om att uppnå de politiska målen, i detta fall de 
säkerhetspolitiska, så visar citaten ovan hur begreppen hänger samman. 
Försvarsförmågan, som styrs av den förda försvarspolitiken, utgör en central 
del av svensk säkerhetspolitik, för att hjälpa densamma att nå målen. Strategin 
för detta ligger i att samordna de medel som står till buds, i fallet ovan genom 
samverkan med andra länder inom ramen för Förenta nationerna (FN) 
och/eller EU. 

1.4.5 Målsättningar och uppgifter 
Begrepp som målsättningar och uppgifter tenderar att flyta samman och gå in i 
varandra, varför det är nödvändigt att reda ut hur dessa begrepp står i relation 
till varandra. Ord har ingen annan mening än den man bestämmer sig för att 
ge dem.31  Politik handlar om att påverka, att möjliggöra de intentioner som en 
politisk aktör har. Detta skulle kunna kallas att visa politiska vilja.  
                                                 
28 Regeringen, Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s. 9 
29www.regeringen.se/sb/d/1992/a/19814;jsessionid=acnCP6r-Afrb#19814,  
Sveriges säkerhetspolitiska linje, (Hämtat 6/3-06) 
30 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 24 
31 Andrén, Nils, 2002: Säkerhetspolitik, analyser och tillämpningar, (Stockholm: Norstedts 
Juridik), s. 20 
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En intention är alltså någon form av avsikt. En målsättning kläder intentionen 
i någonting mätbart som skall uppnås. För att uppnå målsättningen tilldelas en 
eller flera uppgifter till den, eller de, som skall uppfylla målsättningen, och 
därmed intentionen. Det är alltså möjligt att studera hur uppgifter kan spåras 
till den högre nivåns målsättningar och intentioner så länge som 
sammanhanget mellan dessa begrepp står klar. 
 

1.4.6 Operativ förmåga och kapacitetsbehov 
Med Operativ förmåga avses en sådan förmåga vilken utgör en förutsättning 
för ett militärt agerande i en given typsituation. Operativ förmåga kan delas 
upp i mindre beståndsdelar, kallade operativa delförmågor. Dessa delförmågor 
preciserar vilka funktioner som tillsammans bygger upp den operativa 
förmågan. Som exempel kan försvar mot kustinvasion få belysa vikten av 
förmåga till upprätthållande av sjöherravälde. En sådan förmåga kräver 
specifika kapaciteter bl.a. i form av olika typer av sjöstridskrafter och marina 
funktioner.  
 
Kapaciteter av olika slag kan alltså sägas ligga till grund för en given operativ 
förmåga. Följaktligen kan krav på operativ förmåga härledas till de kapaciteter 
som gör den operativa förmågan möjlig. Mot bakgrund av detta resonemang så 
kan man slå fast att det är möjligt att studera hur krav på operativ förmåga kan 
spåras till de kapacitetsbehov som fastställs på en högre nivå. 
 

1.5 Avgränsningar 
Aktörer på den säkerhetspolitiska arenan besitter flera olika former av 
maktmedel vilka bl.a. utgörs av allt från diplomatiska, politiska och 
ekonomiska påtryckningar till rent militära insatser. Sannolikt försöker dessa 
aktörer att utöva makt och påtryckningar genom att kombinera de maktmedel 
som står till buds i varje given situation. Jag har valt att endast undersöka om 
någon samstämmighet kan spåras mellan det svenska militära maktmedlet och 
EU: s dito. Andra former av maktmedel avgränsas därför bort i denna 
undersökning, väl medveten om att dessa sannolikt används i kombination 
med det rent militära maktmedlet. 
 
Inom säkerhetspolitiken agerar en mängd olika aktörer, dessa utgörs av allt 
från enskilda stater och allianser till olika organisationer och 
sammanslutningar. Självfallet varierar de olika aktörernas storlek, motiv och 
insatser men ofta agerar olika aktörer i överenskommelse med varandra. Ett 
exempel på detta avseende det militära maktmedlet utgörs av det s.k. 
Berlinplus- avtalet,32 som möjliggör för EU att nyttja delar av NATO: s 
planerings- och ledningsstruktur i samband med militär insats i ett 
konfliktområde.  
 
 
                                                 
32 Solana, Javier, 2003, A secure Europe in a better world – European Security Strategy, The 
European Union Institute for Security Studies, (Paris), s. 12 
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Då det är den svenska Försvarsmakten och EU: s avsikter för kris- och 
konflikthantering som utgör det primära intresset för min undersökning så 
avgränsas frågor rörande ett eventuellt framtida gemensamt europeiskt försvar 
bort. Av samma anledning så avgränsas andra aktörer bort. Stora aktörer på 
den europeiska säkerhetspolitiska scenen så som NATO, OSSE m.fl. omfattas 
därför inte av denna uppsats annat än perifert. Dock så omnämns den Planning 
And Review Process (PARP) som är en del av samarbetet inom Partnerskap 
För Fred (PFF) vid något tillfälle. Orsaken är att detta samarbete är en viktig 
del i uppbyggnaden av EU: s krishanteringsförmåga.  
 
Som tidigare påpekats har jag valt att använda mig av s.k. operationella 
indikatorer. Övriga förekommande inflytelser och fenomen än de tidigare 
angivna operationella indikatorerna avgränsas därmed bort. Det är inte min 
avsikt att i denna uppsats undersöka och försöka fastställa orsakerna bakom 
den eventuella samstämmighet som kan spåras. Det är inte heller min avsikt 
att undersöka om, eller hur, dessa orsaker påverkat varandra. Jag har valt att 
endast konstatera om någon samstämmighet mellan de operationella 
indikatorerna kan spåras. Anledningen till detta är att en sådan undersökning 
riskerar att bli allt för otymplig att hantera inom ramen för en C- uppsats. 
Däremot görs en ansats att peka på två olika tolkningar av resultatet av 
undersökningen.  
 
När det gäller EU Headline Goal så tar undersökningen avstamp i resultatet av 
det möte som EU: s medlemsländer genomförde i Helsingfors 1999, och som 
kommit att bli känt som Helsinki Headline Goal. Sedan 2004 har dock EU 
förnyat detta och antagit en ny målsättning, Headline Goal 2010. 
Undersökningen sträcker sig således i detta avseende från 1999 fram till och 
med det nya Headline Goal.  
 
Mot bakgrund av ovanstående så avgränsas undersökningen av de uppgifter 
och krav på operativa förmågor som Försvarsmakten ställdes inför till att 
endast omfatta tiden före det senaste försvarsbeslutet, d.v.s. hösten 2004. 
Anledningen till detta är att Försvarsmakten befunnit sig i en period av 
omställning och reformering, vilken intensifierades i slutet på 1990-talet. Mitt 
fokus ligger från 2004 och framåt och vad som sagts i samband med de 
omedelbart föregående försvarsbesluten är således av mindre intresse för 
denna uppsats. 
  
De s.k. Petersbergsuppgifterna, vilka härstammar från WEU: s Petersbergs- 
deklaration från juni 1992, och som senare bekräftades och införlivades i 
Amsterdamsfördraget 1997, undersöks utifrån vad som kan utläsas av det nya 
konstitutionsförslaget för EU under Art III-309. Motivet till detta, vilket även 
förtydligas i avsnitt 3.4.1, är att det tillkommit ett par uppgifter. Det mest 
intressanta är ett tydligare fokus på stabiliseringsinsatser efter en konflikt.  
I övrigt har det egentligen inte skett några större förändringar av avgörande 
betydelse mot tidigare formulering.  
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Avseende Headline Goal Catalogue, vilken specificerar de operativa 
kapacitetsbehov som krävs för att lösa Petersbergsuppgifterna, så är detta 
dokument hemligstämplat. Jag kan av den anledningen inte citera eller 
kommentera detta dokument närmare. Att dokumentet är hemligstämplat är 
dock inte av avgörande betydelse för denna C- uppsats eftersom de valda 
indikatorerna i stort framgår av Headline Goal och andra tillgängliga 
dokument.33  
 

1.6 Material 
Det empiriska material som legat till grund för denna uppsats har i huvudsak 
utgjorts av offentliga texter, såväl tryckta alster som Internetkällor. Jag har 
även kompletterat med olika böcker och tidsskrifter för att skapa en så bred 
bas som möjligt för min undersökning. 
 
De offentliga texter som använts kan betraktas som primärkällor34 och utgörs 
främst av dokument som kommer från statsmakten och den europeiska 
unionen. De är utgivna av regeringen, olika departement och av 
försvarsberedningen samt av EU. Dessa källor kan därför betraktas som 
oberoende och fria från tendens samt har hämtats under själva arbetet med 
uppsatsen, varför även närhetskriteriet kan sägas vara uppfyllt.  
 
Material som i någon form har bearbetats av olika forskare måste betraktas 
som sekundärkällor.35 Sådant material har i första hand använts som ett 
komplement till de offentliga texter som använts och har granskats 
källkritiskt. 
 
Avseende EU så utgörs det bakomliggande materialet främst av EU 2004- 
Kommitténs översättning av Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa, vilken måste ses som en primärkälla. Material har dock även hämtats 
främst från EU- upplysningens hemsida, vilket också måste betraktas som en 
primärkälla.  
 
Komplettering till de offentliga EU- texterna har gjorts för att göra 
undersökningen av EU: s målsättningar och kapacitetsbehov så heltäckande 
och hanterbara som möjligt. Denna komplettering har i allt väsentligt utgått 
från material hämtat från det europeiska institutet för säkerhetsstudier (EU 
ISS), materialet måste betraktas som en sekundärkälla men uppfyller dock de 
källkritiska kraven. 
 
 

                                                 
33 T.ex. av dokumentationen kring den Military Capability Commitment Declaration som EU-
medlemsstaterna genomförde i Bryssel den 20 november 2000. Här framgår det att analysen 
av Headline Goal Catalogue bekräftar att unionen år 2003 kommer att kunna utföra samtliga 
uppgifter som faller inom ramen för Petersbergsdeklarationen, men att vissa kapaciteter måste 
förbättras så väl kvantitativt som kvalitativt. 
34 Primärkällor. Källor som är obearbetade. 
35 Sekundärkällor: Material som bearbetats och i sin tur refererar till annat material. 
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När det gäller materialet som legat till grund för studierna av Försvarsmakten 
så har detta till övervägande delen bestått av Regeringens proposition 
2004/05:5 Vårt framtida försvar, vilket är det sista försvarsbeslutet enligt den 
gamla modellen. I och med riksdagens beslut den 15 december 2004, kommer 
det i framtiden att ske en mer löpande översyn. Propositionen innehåller 
förslag till förändringar av de ekonomiska förutsättningarna och den 
verksamhet som försvarsmyndigheterna skall genomföra under åren 2005- 
2007 samt vissa frågor som rör det civila försvaret. 
 

1.7 Tidigare forskning 
Forskningslitteraturen om EU: s utveckling inom olika politikområden är 
omfattande, så är fallet även inom området säkerhets- och försvarspolitik. Det 
har dock varit svårt att finna tidigare forskning där fokus specifikt varit att 
jämföra Försvarsmaktens uppgifter och krav på operativa förmågor med EU: s 
målsättningar och kapacitetsbehov.  
 
Försvarsberedningens olika skrifter och säkerhetspolitiska rapporter ligger 
självfallet nära det forskningsområde jag har valt att arbeta med. 
Försvarsmaktens perspektivplanering är ett annat konkret exempel på studier 
som tangerar området för denna uppsats.  
 
Magnus Ekengren och Sara Larsson gjorde 2003 en analys av det europeiska 
konventets förslag till konstitution, deras fokus ligger inom det säkerhets- och 
försvarspolitiska området. I sin analys belyste författarna ESFP: s effekter på 
medlemsstaternas säkerhet och försvarspolitik och konstaterade att det ställs 
en rad krav på medlemsstaternas militära kapacitetsutveckling. Vidare pekade 
de på det faktum att målsättningarna gällande kapaciteter påverkar den 
nationella försvarsplaneringen hos medlemsstaterna.  
 
De påpekade även att bidragen till unionens militära kapacitetsutveckling är 
frivillig, men menade att den informella pressen på medlemsländerna 
förväntas öka i takt med att de operativa kraven skärps. De operativa kraven 
kommer att formuleras i termer av tydligare arbets- och rollfördelning mellan 
staterna, för att på så vis undvika duplicering och fylla kapacitetsbrister. 
Exempel på kapacitetsbrister utgörs enligt författarna av 
satellitkommunikation och strategisk lyftkapacitet.36 
 
Malena Britz och Arita Eriksson skrev 2005 en artikel där de menar att 
skapandet av den europeiska förvarsbyrån (EDA) kan bidra till större 
sammanhållning inom EU: s försvarsrelaterade aktiviteter. Unionens 
kapacitetsbehov och kapacitetsutveckling ligger således i fokus för deras 
arbete och författarna argumenterar för att försvarsfrågorna åtminstone skall 
ses som ytterligare ett undersystem till den europeiska utrikespolitiken.37  
                                                 
36 Ekengren, Magnus och Larsson, Sara, 2003, Säkerhet och försvar i framtidens EU, 
(Stockholm: Försvarshögskolan) 
37 Britz, Malena och Eriksson, Arita, 2005, “The European Security and Defence Policy: A 
Fourth System of European Foreign Policy?”, Politique Européenne nr. 17  
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Arita Eriksson är dessutom författare till kapitlet The Europeanization of 
Solutions.38 Hon menar där att kapacitetsutveckling, liksom kapacitetsbehov 
varit en naturlig följd av beslutet att EU skall ha en militär förmåga. Hon 
pekar på att Sveriges kopplingar till kapacitetsutvecklingsprocessen, inom 
ramen för ESFP, har ökat i och med samarbetet inom EDA. Mot bakgrund av 
detta visar hon att det har skett en europeisering av den svenska 
försvarspolitiken. 
 
När det gäller europeiseringsbegreppet och dess mekanismer finns en mängd 
forskning gjord. Johan P. Olsen har skrivit ett kapitel i boken European Union 
Politics39, där fem olika användningsområden inom europeiseringsbegreppet 
lyfts fram. Dessutom beskrivs europeiseringsbegreppet och de 
användningsområden som begreppet omfattar i de två inledande kapitlen av 
boken The Politics of Europeanization.40 Speciellt användbara anser jag de 
horisontella och vertikala mekanismerna vara, vilka fungerar som ett 
analysverktyg för att spåra om en europeisering har förekommit inom ett givet 
område. 
 
EU: s Kapacitetsutveckling och kapacitetsbrister har således varit i fokus för 
den forskning som redogjorts för ovan. Denna uppsats bör mot bakgrund av 
detta kunna fylla ett tomrum eftersom en närmare studie över hur väl 
Förvarsmaktens uppgifter och krav på operativ förmåga stämmer överens med 
EU: s målsättningar och kapacitetsbehov verkar saknas. 

1.8 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer i kapitel 2 en kortfattad genomgång av 
europeiseringsbegreppet, vilken tidigare ytligt presenterats i avsnittet 
omfattande teorianknytning och metod (avsnitt 1.3). Syftet är tudelat, för det 
första att skapa ett ramverk för undersökningen och påvisa de svårigheter som 
kan uppstå när flera analysnivåer ställs mot varandra. För det andra att lyfta 
fram och förklara de mekanismer som europeiseringsbegreppet omfattar och 
som kan användas som ett analysverktyg. 
 
I kapitel 3 redogörs för tillkomsten, utvecklingen och innehållet avseende 
GUSP, ESS, Petersbergsuppgifterna och Headline Goals. Syftet med kapitlet 
är att klarlägga vilka målsättningar och kapacitetsbehov som förekommer på 
EU- nivån. 
 
Kapitel 4 behandlar de utmaningar som Försvarsmakten ställdes inför i 
samband med försvarsbeslutet 2004. Syftet är för det första att reda ut hur den 
svenska regeringen tolkat den vilja som uttryckts på EU- nivån.  

                                                 
38 Eriksson, Arita, 2005, “The Europeanization of Solutions”, Utkast till kapitel ingående i 
doktorsavhandling 
39 Olsen, Johan P, 2003, “Europeanization” in Cini, Michelle (Editor) European Union 
Politics Oxford, (Oxford university press) 
40 Featherstone, Kevin, 2003, “Introduction: In the Name of Europe” samt Radaelli, Claudio, 
2003, “The Europeanization of Public Policy” in Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio 
(Eds) The Politics of Europeanization Oxford, (Oxford University Press) 
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För det andra att ta reda på vilka uppgifter och krav på operativa förmågor 
som kan utläsas av försvarspropositionen Vårt framtida försvar. 
 
I sista kapitlet genomför jag en jämförelse mellan Försvarsmakten och EU. 
Syftet är att se om någon samstämmighet kan spåras mellan de uppgifter och 
krav på operativ förmåga som Försvarsmakten ställdes inför i ovan nämnda 
försvarsproposition, samt de målsättningar och kapaciteter som uttryckts i den 
utvalda EU- litteraturen. Denna jämförelse följs av en avslutande diskussion 
och sammanfattning där också förslag till vidare forskning ges.  
 

2 Teori 
Detta kapitel omfattar en kortare genomgång av europeiseringsteorin med 
dess mekanismer, vilka kan påverka olika aktörer. Syftet är att skapa ett 
ramverk för undersökningen, påvisa de svårigheter som kan uppstå när flera 
analysnivåer ställs mot varandra samt att lyfta fram och förklara de 
mekanismer som europeiseringsbegreppet omfattar.  
 
Som tidigare nämnts så är europeisering ett relativt nytt begrepp som används 
för att beskriva, eller rama in, olika förändringar inom europeisk politik och 
Internationella Relationer. Det råder skilda uppfattningar om vad teorin 
omfattar och hur den kan användas. I det följande ges en övergripande 
förklaring till vad europeisering kan omfatta, exempel på hur den kan 
användas, och hur den används i denna uppsats.  
 

2.1 Definition 
En tydlig och konkret definition av europeisering är svår att göra, i synnerhet 
då föreslagna definitioner snabbt blivit ifrågasatta och/eller utvecklade. Det 
kan dock fastslås att europeisering är ett brett begrepp som kan relateras till 
den politik som förs av EU.  
 
Begreppet sträcker sig över EU- medlemsstaterna och ansökande stater allt 
eftersom EU- utvidgningen fortsätter.41 Begreppet sträcker sig även över de 
traditionella analysnivåerna inom politik och Internationella Relationer, t.ex. 
europeisk, nationell eller subnationell nivå.42 Detta gör att begreppet är 
vanskligt att förhålla sig till eftersom aktörer inom EU kan utgöras av allt 
ifrån individer, kollektiv och företag till olika politiska sammanslutningar.43 
 
 
 
 

                                                 
41 Featherstone, Kevin, 2003, “Introduction: In the Name of Europe” in Featherstone, Kevin 
& Radaelli, Claudio (Eds) The Politics of Europeanization Oxford, (Oxford University Press), 
s. 4 
42 Ibid, s. 19 
43 Ibid, s. 4 
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2.2 Användningsområde 
Inom framför allt samhällsvetenskapen har användandet av termen 
europeisering ökat de senaste åren och bredden på användningsområdet är 
omfattande.  
 
Europeisering kan användas i samband med studier inom fyra större 
kategorier:44 

- Som en historisk process eller fenomen. 
- Som en kulturell spridning av olika normer och värderingar. 
- Som en institutionell anpassningsprocess. 
- Som en anpassningsprocess avseende politik och policy. 

 
Andra forskare menar att med termen europeisering så underförstås:45 

- Den territoriella expansionen av EU: s gränser. 
- En process av institutionalisering på EU- nivån. 
- Export av europeiska institutioner. 
- Stärkandet av det europeiska integrationsprojektet eller den 

europeiska konstruktionen som en politisk ambition. 
- De inrikespolitiska konsekvenser som institutionerna på EU- nivån 

medför. 
 
Som framgår ovan så kan europeiseringsbegreppet omfatta en mängd olika 
områden, aktörer och nivåer. Europeisering associeras oftast idag med hur 
stater anpassar sina inrikespolitiska lösningar utifrån det politiska tryck som 
uppstår i samband med ett EU- medlemskap.46 Deltagande i EU: s 
institutioner och processer är ofta sammanflätade med det egna landets 
inrikespolitiska lösningar, vilken i sin tur skiljer sig åt mellan de olika 
medlemsstaterna.47 Med ökad integration följer betydliga asymmetriska 
effekter vilket ger en problematik med kausalitet. Vem eller vad på har 
påverkat någon annan?  
 
Studieområdet för denna uppsats skulle kunna sägas falla inom flera av de 
kategorier som räknats upp ovan. Den eventuella samstämmighet som kan 
spåras skulle kunna vara ett resultat av en kulturell spridning av normer och 
värderingar. Samstämmigheten skulle också kunna vara ett resultat av en 
institutionell anpassningsprocess, men kanske framför allt som en 
anpassningsprocess avseende politik och policy.  
 

                                                 
44 Featherstone, Kevin, 2003, “Introduction: In the Name of Europe” in Featherstone, Kevin 
& Radaelli, Claudio (Eds) The Politics of Europeanization Oxford, (Oxford University Press), 
s. 5 
45 Olsen, Johan P, 2003, “Europeanization” in Cini, Michelle (Editor) European Union 
Politics Oxford, (Oxford university press), s. 333 
46 Featherstone, Kevin, 2003, “Introduction: In the Name of Europe” in Featherstone, Kevin 
& Radaelli, Claudio (Eds) The Politics of Europeanization Oxford, (Oxford University Press) 
s. 7 
47 Ibid, s. 11 
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Sett mot denna uppsats syfte så är det av underordnat intresse exakt inom 
vilken kategori som studieområdet faller. Mer intressant är att lyfta fram de 
mekanismer som, enligt teorin, påverkar olika aktörer. Enkelt uttryckt kan 
sägas att det inom europeiseringsteorin förekommer två typer av mekanismer 
vilka påverkar en aktör, vertikal och horisontell europeisering.48  
 
De vertikala mekanismerna uppstår i samband med att politik skapas på EU- 
och/eller den nationella nivån. I och med att politik skapas så uppstår också ett 
tryck på anpassning så att politiken kan genomföras. Det är här viktigt att 
påpeka att de vertikala mekanismerna kan verka i båda riktningarna, d.v.s. 
såväl i perspektiven ”top-down” som ”bottom-up”.49 Med detta menas att 
tryck och påverkan inte enbart kan uppstå på de nationella eller subnationella 
nivåerna till följd av den politik som skapas på EU- nivån. Tryck och 
påverkan kan även uppstå på EU- nivån, som ett resultat av de initiativ som 
tas på de lägre nivåerna. 
 
De horisontella mekanismerna påverkar de olika aktörerna utan att där 
förekommer något tryck ovanifrån. De horisontella mekanismerna innebär 
således olika former av frivillig anpassning till andra aktörer och/eller 
nivåerna ovanför. Här är det fråga om en anpassningsprocess som bl. a. har 
sitt ursprung i spridningen av olika idéer och tillvägagångssätt.  
 
Som jag tidigare framhållit så används teorin i denna uppsats först och främst 
som ett ramverk för undersökningen. Men teorin används också som ett 
hjälpmedel för att belysa den eventuella samstämmighet som kan spåras 
mellan de utvalda operationella indikatorerna. Syftet är inte att försöka 
fastställa exakt vilken typ av europeisering som kan påvisas kopplat till en 
spårad samstämmighet, utan är mer att se som ett verktyg för att föra en 
diskussion om olika tänkbara sätt att se på resultaten givet olika perspektiv på 
europeisering. 
 

3 Studie EU 
I detta kapitel redogörs för tillkomsten, utvecklingen och innehållet avseende 
GUSP, ESS, Petersbergsuppgifterna och Headline Goals. Syftet med kapitlet 
är att klarlägga vilka målsättningar och kapacitetsbehov som förekommer på 
EU- nivån.  
 
EU föddes som en reaktion på andra världskriget. Man ville åstadkomma ett 
samarbete som kunde förhindra eller försvåra nya krig i Europa.50 Tanken att 
EU bör ”tala med en röst” i internationella frågor är lika gammal som den 
europeiska integrationsprocessen i sig.  
                                                 
48 Radaelli, Claudio, 2003, “The Europeanization of Public Policy” in Featherstone, Kevin & 
Radaelli, Claudio (Eds) The Politics of Europeanization Oxford, (Oxford University Press), s. 
41 
49 Ibid, s. 51 
50 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, (Stockholm: 
SNS förlag), s. 17 
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Det första steget i denna riktning togs 1954 i ett försök att upprätta en 
europeisk försvarsgemenskap, vilket dock misslyckades i slutskedet. Detta 
försök följdes 1970 av en process under benämningen ”europeiskt politiskt 
samarbete” genom vilken EU: s medlemsländer försökte samordna sina 
ståndpunkter i aktuella utrikespolitiska frågor. Samarbetet innebar att EU- 
länderna gjorde gemensamma uttalanden och fördömanden utan att vidta 
några direkta åtgärder. P.g.a. ländernas olika speciella intressen och eftersom 
besluten måste vara enhälliga visade det sig dock vara svårt för länderna att 
agera samstämt.51 
 

3.1 GUSP och ESFP 
Principen om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik fastställdes formellt i 
Maastrichtfördraget från 1992. För att öka sitt diplomatiska inflytande och bli 
mer synlig har unionen inrättat en post som hög representant för utrikes- och 
säkerhetspolitiken och ställt en omfattande stödorganisation till dennes 
förfogande. I det för tillfället nedröstade förslaget till en ny konstitution för 
Europa är inrättandet av en post som europeisk utrikesminister en nyhet.52 
Som en del av GUSP har unionen också utformat en gemensam europeisk 
säkerhets- och försvarspolitik (ESFP).  
 
I det nuvarande fördraget talas om en gradvis utformning av en gemensam 
försvarspolitik som, om man så småningom kommer överens om det, skulle 
kunna leda till att det upprättades en gemensam försvarsorganisation.53 Något 
gemensamt europeiskt försvar finns dock inte. Däremot kan EU redan idag 
samla en militär styrka från medlemsstaterna, som kan sättas in för 
krishantering. Varje medlemsstat bestämmer själv, i varje enskilt fall, om de 
skall bidra med trupper eller ej.54 Med hjälp av GUSP och ESFP är unionen i 
färd med att ge en politisk dimension åt sin roll som en betydande maktfaktor 
inom handel och ekonomi på det internationella planet.  
 
Av EU-fördraget framgår att målen med GUSP är att:55  

- Skydda unionens gemensamma värden och grundläggande 
intressen. 

- Bevara freden och stärka den internationella säkerheten (i enlighet 
med FN-stadgan och Helsingforsavtalets slutakt). 

- Främja det internationella samarbetet. 
- Utveckla och befästa demokratin samt respekten för 

grundläggande mänskliga rättigheter och friheter. 
 

                                                 
51 www.europa.eu.int/pol/cfsp/overview_sv.htm, Översikt över EU. s verksamhetsområden; 
Utrikes- och säkerhetspolitik, (Hämtat 6/3-06) 
52 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, (Stockholm: 
SNS förlag), s. 18 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate, Fakta om EU: 
Utrikes- och säkerhetspolitik, (Hämtat 6/3-06) 
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Trots att medlemsstaternas regeringar har förbundit sig att se till att den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken blir en framgång, har de ibland 
svårt att förändra sin egna nationella politik gentemot ett visst land eller en 
viss region. Hur svårt detta kan vara uppdagades av de djupa 
meningsskiljaktigheter som rådde bland EU: s medlemsstater om huruvida 
FN: s säkerhetsråd skulle ge sitt bifall till det av USA ledda kriget mot Irak 
under våren 2003.  
 
Även om unionen har infört en viss flexibilitet i röstningsförfaranden 
beträffande beslut som rör GUSP så krävs det fortfarande enhälliga beslut i 
ärenden med anknytning till militära frågor eller försvarsfrågor. Inom 
försvarsområdet kan länder som vill och har tillräcklig kapacitet inleda ett mer 
avancerat samarbete.56  
 

3.2 ESS 
Nya typer av hot och konflikter har medfört att själva säkerhetsbegreppet har 
vidgats. EU: s högste representant för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, Javier Solana, pekade i juni 2003 på det faktum att 
komplexiteten i världen hade ökat:  
  
”No single country is able to tackle today’s complex problems entirely on its own”57 
 
Under de senaste 15 åren har unionen gjort förnyade ansträngningar att spela 
en utrikes- och säkerhetspolitisk roll som bättre överensstämmer med EU: s 
maktställning inom handel och ekonomi.  
 
Motiven för beslutet att EU skall ha en egen förmåga till krishantering var 
främst tre:58 
 

- Det ansågs önskvärt att minska Europas beroende av USA. 
- EU har en gemensam säkerhetspolitik och dess trovärdighet kräver 

att diplomatin kan stödjas med militära medel. 
- Det är önskvärt att kunna utnyttja hela bredden av EU: s förmåga 

till insatser i samband med alla typer av kriser. 
 
I december 2003 antog EU: s ledare en europeisk säkerhetsstrategi. Sedan 
dess har de kommit överens om det övergripande målet och de prioriterade 
insatsområdena för denna strategi. I fokus står bekämpningen av terrorism, en 
strategi för Mellanöstern och en heltäckande politik för Bosnien och  
 

                                                 
56 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, Art I-41.6 
och Art III-312, (Stockholm: SNS förlag), s. 54 och 201 
57 Solana, Javier, 2003, A secure Europe in a better world, (Thessaloniki: European council), 
20/6-03, s. 2, ”Inget land kan ensamt hantera dagens komplexa problem”, författarens 
översättning 
58 Wedin, Lars, 2001, Artikel publicerad i Vårt försvar nr 1: Europeisk krishantering och 
svenskt försvar, (Stockholm) 
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Hercegovina.59 I EU: s säkerhetsstrategi anges även att en effektiv 
multilateralism med FN i centrum är ett mål för EU: s utrikes- och 
säkerhetspolitik.  
 
I september 2003 antog EU och FN en gemensam deklaration om närmare 
samarbete på krishanteringsområdet. Under hösten 2003 antog dessutom 
utrikesministrarna i EU: s medlemsstater riktlinjer för hur samarbetet mellan 
EU och OSSE inom områdena konfliktförebyggande, krishantering och 
återuppbyggnadsarbete efter en konflikt skall gå till.  
 
Det skulle vara mycket kostsamt för EU att bygga upp en egen komplett 
organisation för krishantering. För att undvika s.k. duplicering av förmågor 
har EU planerat för att kunna använda vissa delar av NATO: s resurser, t.ex. 
strategiska planerings- och ledningsresurser. Formerna för detta samarbete 
regleras i det så kallade Berlinplus- avtalet 60, vilket har kommenterats tidigare 
i denna uppsats. 
 
Tänkbara kriser kan komma att kräva ett brett spektrum av insatser och 
resurser, från rent civila och humanitära till rent militära. Resursernas 
sammansättning är även beroende av i vilken fas av en kris som EU väljer att 
agera: Förebyggande, Ingripande eller Återställande. Målen för EU: s 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är därför ganska allmänt hållna, 
något tydligt strategiskt mål är knappast möjligt att förhandla fram. Dock 
framträder några övergripande teman i EU: s säkerhetsstrategi:61 
 

- EU måste agera mer aktivt och förebyggande för att tidigt kunna 
genomföra olika typer av säkerhetsfrämjande insatser. 

- EU- medlemsstaternas militära styrkor måste bli mer resursstarka 
och flexibla för att kunna möta dagens hot. 

- EU måste bli mer enhetligt i samband med krishantering. 
- EU måste ha ett internationellt samarbete med olika partners 

eftersom hoten har blivit globala till sin karaktär. 
 

3.3 EU: s nya konstitutionsförslag 
Som tidigare nämnts så finns ett förslag till ny konstitution för Europa, vilken 
mött motstånd vid genomförda folkomröstningar i ett par medlemsstater. 
Konstitutionsförslaget har därför, åtminstone tillsvidare, officiellt lagts åt 
sidan av EU. Det är dock nödvändigt att redogöra för delar av förslaget 
eftersom EU har en tendens att utvecklas trots betydande motgångar och 
svårigheter.  
 
                                                 
59 www.europa.eu.int/pol/cfsp/overview_sv.htm, Fakta om EU: Utrikes- och säkerhetspolitik, 
(Hämtat 6/3-06) 
60 www.regeringen.se/sb/d/2561, Sverige och Nato, (Hämtat 6/3-06) 
61 Solana, Javier, 2003, A secure Europe in a better world – European Security Strategy, The 
European Union Institute for Security Studies, (Paris), s. 11-13  
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Som påvisats i föregående kapitel så sker påverkan inom EU i olika 
perspektiv, och även om konstitutionsförslaget i sin helhet ligger i träda så 
fortgår trots detta diverse utvecklingsprocesser inom olika områden. Det är 
således av intresse att studera vad förslaget säger om GUSP och ESFP, 
eftersom det är rimligt att anta att utvecklingen går vidare inom området. 
Riktningen för denna utveckling bör då i stort överensstämma med vad som 
sägs i konstitutionsförslaget. 
 
Några nyckelbegrepp som är värda att lyftas fram är lojalitet, solidaritet och 
respekt. Bl. a. kan utläsas att medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst 
stödja unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.62  
 
Vidare kan läsas att medlemsstaterna skall sträva efter ett solidariskt och 
gemensamt uppträdande i syfte att möjliggöra unionens intressen och 
värderingar i internationella sammanhang.63 Ett uttryck för 
solidaritetsbegreppet återfinns i den s.k. Solidaritetsklausulen.64 Klausulen 
innebär att unionen och dess medlemsstater skall agera gemensamt i händelse 
av att en medlemsstat utsätts för en terroristattack, drabbas av en 
naturkatastrof eller drabbas av en katastrof som orsakats av människor. 
Avsikten är att unionen skall kunna mobilisera de instrument och resurser som 
finns att tillgå och komma den drabbade medlemsstaten till hjälp. 
 
När det gäller ESFP så skall denna enligt konstitutionsförslaget utgöra en 
integrerad del av den överordnade GUSP. Den skall säkerställa att unionen har 
en tillräcklig operativ förmåga vilken skall stödja sig på så väl civila som 
militära resurser.  
 
Tanken är att unionen skall kunna använda dessa resurser vid insatser utanför 
unionen för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den 
internationella säkerheten.65 Därför skall medlemsstaterna ställa civila och 
militära resurser till unionens förfogande.  
 
Medlemsstaterna skall även åta sig att utveckla och förbättra sin militära 
förmåga, ett sätt att hantera detta är genom arbetet inom den europeiska 
försvarsbyrån (EDA).66 Enligt det nya konstitutionsförslaget så skall de 
medlemsstater som har mer utvecklade militära resurser upprätta ett 
permanent strukturerat samarbete inom unionens ram.67 
                                                 
62 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, Art I-16, 
(Stockholm: SNS förlag), s. 38 
63 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, Art I-40.5, 
(Stockholm: SNS förlag), s. 54 
64 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, Art I-43 och 
Art III-329, (Stockholm: SNS förlag), s. 58 
65 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, Art I-41.1, 
(Stockholm: SNS förlag), s. 55 
66 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, Art III-311, 
(Stockholm: SNS förlag), s. 200 
67 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, Art I-41.6, 
Art III-312 och 23. protokollet, (Stockholm: SNS förlag), s. 56, 201 och 291 
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3.4 Petersbergsuppgifterna och Headline Goals 
För att EU: s insatsförmåga skall bli trovärdig har unionen fastställt en rad 
uppdrag som en militär styrka skall kunna utföra uppgifter inom. Uppgifterna 
sträcker sig över hela konfliktskalan, från humanitärt bistånd och 
räddningsinsatser till fredsskapande åtgärder. För att genomföra dessa 
uppgifter har unionen inrättat en snabbinsatsstyrka vars militära kapaciteter 
kommer att byggas upp gradvis under flera år.68 

3.4.1 Petersbergsuppgifterna 
Petersbergsdeklarationen förhandlades fram inom ramen för WEU i juni 1992. 
WEU: s medlemmar bestämde sig för att dess militära styrkor skulle kunna 
användas i samband med kris- och konflikthantering. Enligt denna första 
skrivning så bestod uppgifterna av:69 

- Humanitarian and rescue tasks 
- Peacekeeping tasks 
- Tasks of combat forces in crisis management including 

peacemaking  
 
Uppgifterna ovan sträcker sig över hela konfliktskalan. Den första uppgiften 
har en starkt humanitär prägel och den militära komponenten kan användas 
som ett instrument för att skapa initial säkerhet i insatsområdet, så att olika 
civila organisationer kan påbörja sitt hjälparbete.  Det andra huvudområdet 
utgörs av mer långsiktiga och dämpande fredsbevarande uppgifter. Ett 
exempel på en sådan uppgift är observationsinsatser i syfte att förhindra att en 
konflikt eskalerar och/eller sprider sig. Den tredje och sista uppgiften måste 
ses som den svåraste uppgiften. Här kan det bl. a. bli fråga om att använda 
militärt våld för att skilja olika stridande parter åt. När de dåvarande 15 EU- 
medlemsstaterna förhandlade fram det som kom att bli Amsterdamsfördraget 
1997 70, så valde de att införliva det som deklarerats i 
Petersbergsdeklarationen.  
 
Enligt EU: s nya konstitutionsförslag så omfattar de uppdrag i vilka unionen 
kan använda de resurser som den förfogar över:71 

- Insatser för avrustning 
- Humanitära insatser och räddningsinsatser 
- Militära rådgivnings- och biståndsinsatser 
- Konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser 
- Insatser med stridande förband vid krishantering 
- Fredsskapande åtgärder 
- Stabiliseringsinsatser efter konflikter 

                                                 
68 www.europa.eu.int/pol/cfsp/overview_sv.htm, Fakta om EU: Utrikes- och säkerhetspolitik, 
(Hämtat 6/3-06) 
69 www.weu.int/documents/920619peten.pdf, Petersberg tasks, (Hämtat 9/5-06) 
70 21. Amsterdamsfördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och trädde i kraft den 1 maj 
1999. 
71 EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, Art III-
309.1, (Stockholm: SNS förlag), s. 199 
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Av ovanstående framgår att skillnaderna mellan de ursprungliga 
Petersbergsuppgifterna och vad som uttrycks i det nya konstitutionsförslaget 
är mycket små.  De tre huvudområdena kvarstår, det enda som tillkommer är 
att militär rådgivning tydliggörs och kanske ännu viktigare är att 
stabiliseringsinsatser efter konflikter tillkommer som en uppgift. 
 

3.4.2 Helsinki Headline Goal 
Vid toppmötet i Köln, i juni 1999, beslutade EU att skapa en egen militär 
kapacitet och i samband med EU: s toppmöte i Helsingfors i december 1999 
så fastställdes och antogs det s.k. Helsinki Headline Goal. Detta är ett 
kapacitetsmål där medlemsstaterna har förbundit sig att från år 2003, genom 
frivilligt samarbete, ha möjlighet att snabbt sätta in styrkor som klarar av hela 
skalan av Petersbergsuppgifterna enligt Amsterdamfördraget.  
 
Syftet med detta var att ge unionen en autonom kapacitet att fatta beslut och, 
där NATO i sin helhet inte är engagerat, genomföra EU- ledda militära 
operationer i samband med internationell krishantering. Förmågan till snabb 
insats identifierades som särskilt viktig.72  
 
Uppgifterna omfattar operationer på upp till 15 brigader eller 50 000-60 000 
man. Styrkorna skall vara militärt självförsörjande och ha nödvändig ledning, 
logistik och när så behövs även innehålla luft- och sjöstridskrafter. 
Beredskapstiden för styrkorna innebär att de, i sin helhet, skall kunna vara på 
plats inom 60 dagar och påbörja lösandet av uppgiften inom denna tidsram. 
Dessutom skall mindre enheter kunna ha ännu högre insatsberedskap. 
Uthålligheten på de insatta styrkorna skall vara minst ett år.73  
 
För att klara av denna självpåtagna utmaning ansågs att medlemsstaterna 
skulle lägga särskild vikt vid att utveckla följande kapaciteter:74 
 

- Insatsberedskap (Deployability) 
- Uthållighet 
- Interoperabilitet 
- Flexibilitet 
- Rörlighet 
- Skydd (Force Protection) 
- Ledning 

 
Vidare framgår att unionens medlemsstater också snabbt skulle utveckla 
gemensamma kapaciteter inom områdena ledning, underrättelser och 
strategisk transportförmåga. Inom vissa områden hade vissa medlemsstater 
redan åtagit sig att utveckla förmågor som låg i linje med ovanstående.  
 
                                                 
72 www.ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/Helsinki%20Headline%20Goal.pdf, (Hämtat 6/3-06) 
73 www.ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/Helsinki%20Headline%20Goal.pdf, (Hämtat 6/3-06) 
74www.ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/Helsinki%20European%20Council%20%20Annex%20I
V%20of%20the%20Presidency%20Conclusions.pdf, (Hämtat 3/6-06) 
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Exempel på sådana områden är: Koordinering av övervakning och tidig 
förvarning, öppnandet av existerande gemensamma högkvarter (Joint 
Headquarters) för officerare från unionens medlemsstater, förstärkt 
snabbinsatsförmåga i ett utökat antal multinationella styrkor, förberedandet av 
en gemensam europeisk lufttransportförmåga samt utökad förmåga till 
strategiska sjötransporter. 
 

3.4.3 Mellan Helsinki Headline Goal och Headline Goal 2010 
Vid den s.k. Military Capability Commitment Conference som hölls i Bryssel 
den 20-21 november 2000 så bekräftades att EU disponerade en pool 
omfattande mer än 100 000 soldater, cirka 400 stridsflygplan och 100 fartyg. 
Konferensen identifierade även tillkortakommanden inom en rad områden för 
att EU skulle kunna anses ha full förmåga att hantera de mest krävande av 
Petersbergsuppgifterna.75 Tillgänglighet, insatsberedskap, uthållighet och 
interoperabilitet var exempel på områden som behövde utvecklas. Strategiska 
kapaciteter så som transportkapacitet, högkvarter och informationsspridning 
listades som utvecklingsprojekt.  
 
Även operativa kapaciteter bl. a. i form av Combat Search And Rescue 
(CSAR), försvar mot markrobotar, precisionsvapen samt logistik listades som 
utvecklingsprojekt. 
 
Den 19 november 2001 hölls en s.k. Military Capability Improvement 
Conference där EU-medlemsstaterna identifierade olika kapacitetsbrister samt 
kom överens om hur dessa skulle åtgärdas. Bl. a. sågs brister inom områden 
som skydd (Force Protection), logistik och operativ rörlighet som viktiga att 
åtgärda. I slutet av 2001 hade endast 5 av 55 olika brister rättats till och för att 
komma till rätta med detta problem beslutades om upprättandet av en 
European Capability Action Plan (ECAP).76 
 

3.4.4 EU Headline Goal 2010 
I maj 2004 antog EU-medlemsstaternas utrikesministrar och försvarsministrar 
den plan som kommit att bli känd som EU Headline Goal 2010. Anledningen 
till denna nya målsättning var att den skulle återspegla den europeiska 
säkerhetsstrategin från 2003. De ansåg att EU har de civila och militära 
förmågor som krävs för att möta de nya och mångfacetterade formerna av hot 
som blivit en realitet idag.  
 
Headline Goal 2010 bygger därför vidare på Helsinki Headline Goal och 
medvetenheten om de kapacitetsbrister som fortfarande behöver åtgärdas.77  
 
 

                                                 
75 www.iss-eu.org/esdp/05-gl.pdf, The Headline Goal, (Hämtat 6/3-06) 
76 www.iss-eu.org/esdp/05-gl.pdf, The Headline Goal, (Hämtat 6/3-06) 
77 www.ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf, (Hämtat 6/3-06) 
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De uppgifter som skall kunna lösas inkluderar: 

- Humanitära insatser och räddningsinsatser 
- Peacekeeping- uppgifter 
- Combat forces in crisis management inkluderande peacemaking 

och insatser syftande till avväpning (s.k. joint disarmament 
operations) 

- Stöd till tredje land i kampen mot terrorism och säkerhetsreformer 
- Förebyggande insatser i syfte att förhindra att en situation eskalerar 

och förvärras 
- Vidmakthållandet av flera insatser av varierande intensitet 

samtidigt 
 
Detta innebär att interoperabilitet, insatsberedskap och uthållighet kommer att 
vara de viktigaste områdena för medlemsstaterna att utveckla. Unionen 
behöver styrkor som är mer flexibla, mobila, och interoperabla. 
 
Ett nyckeltema i Headline Goal 2010 är möjligheten att agera snabbt med 
färdiga insatsstyrkor (battlegroups), endera enskilt eller som en del av en 
större operation som möjliggör ytterligare insatsstyrkor (follow-on forces). 
Detta ställer bl. a. krav på hög beredskap för de styrkor som skall kunna 
användas först. Ambitionen är att EU: s snabbinsatsstyrkor skall kunna 
påbörja en insats i insatsområdet redan 10 dagar efter ett EU- beslut.  
 
Bland de s.k. milstenar som identifierades inom perioden fram till 2010 
återfinns bl. a. följande:78 

- Upprättandet av en civil-militär cell inom EU: s militära stab. 
- Upprättandet av en europeisk försvarsbyrå (EDA). 
- Koordinering av den strategiska transportkapaciteten. 
- Utvecklandet av en gemensam europeisk lufttransportkapacitet. 
- Färdigställande av insatsberedda EU battlegroups. 
- Säkerställa tillgängligheten av ett hangarfartyg med eskort. 

 
I samband med den Military Capability Commitment Conference som hölls 
den 22 november 2004 så förband sig medlemsstaterna att ytterligare förbättra 
sina militära kapaciteter. Vissa stater beslutade att upprätta 13 s.k. 
battlegroups, andra stater förband sig i sin tur att stödja dessa battlegroups 
med olika nischkapaciteter.79 Avsikten var att EU med dessa battlegroups 
skulle ha en första operativ kapacitet under 2005 och full operativ kapacitet 
från 2007.  
 

3.5 Sammanfattning 
De övergripande målen med GUSP är alltså att utveckla och befästa 
demokratin samt respekten för grundläggande mänskliga rättigheter och 
friheter. Centralt är att bevara freden och stärka den internationella säkerheten 
samt att skydda unionens gemensamma värden och grundläggande intressen.  
                                                 
78 www.ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf, (Hämtat 6/3-06) 
79 www.iss-eu.org/esdp/05-gl.pdf, The Headline Goal, (Hämtat 6/3-06) 
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Eftersom hoten har blivit globala till sin karaktär så måste EU därför främja 
ett internationellt samarbete med olika partners. Hotens beskaffenhet innebär 
att uppgifter som sträcker sig över hela konfliktskalan måste kunna lösas. 
Detta innebär insatser i linje med Petersbergsuppgifterna, vilka omfattar allt 
från humanitära och fredsbevarande uppdrag till de betydligt mer påfrestande 
fredsskapande uppdragen. Ett allt tydligare fokus på stabiliseringsinsatser 
efter en konflikt återfinns dessutom i det nya konstitutionsförslaget. 
 
För att underlätta och effektivisera de insatser som görs inom ramen för det 
internationella samarbetet så måste EU dessutom bli mer enhetligt i samband 
med krishantering.  
 
För att tidigt kunna genomföra olika typer av säkerhetsfrämjande insatser så 
måste EU agera mer aktivt och förebyggande än vad som tidigare varit fallet. 
Detta innebär att EU- medlemsstaternas militära styrkor måste bli mer 
insatsberedda, resursstarka och flexibla till sin utformning.  
 
Redan i samband med att Helsinki Headline Goal antogs så identifierades 
viktiga kapacitetsområden som gick i linje med de övergripande 
målsättningarna ovan. Insatsberedskapen ansågs redan då vara ett område att 
utveckla. Uthållighet, interoperabilitet och flexibilitet är andra 
kapacitetsområden som identifierades vid denna tid och som väl stämmer 
överens med unionens övergripande målsättningar inom GUSP. 
 
Ett snabbt utvecklande av olika gemensamma kapaciteter ansågs vara av stor 
vikt. Detta skulle ske främst inom kapacitetsområden som ledning och 
underrättelser, i syfte att förbättra koordinationen av övervakning och tidig 
förvarning. Ett led i denna utveckling var öppnandet av existerande 
gemensamma högkvarter för officerare från unionens medlemsstater. Vidare 
ansågs att förberedandet av en gemensam europeisk lufttransportförmåga, 
samt att utökad förmåga till strategiska sjötransporter var av stor betydelse. 
 
I samband med att Headline Goal 2010 antogs så bekräftades att 
interoperabilitet, insatsberedskap och uthållighet skulle komma att vara de 
viktigaste kapacitetsområdena för medlemsstaterna att utveckla.  
 
Det framhölls återigen att unionen behöver styrkor som är mer flexibla, 
mobila och interoperabla. För att hantera detta identifierades en rad s.k. 
milstenar. Ett exempel på en sådan milsten utgörs av upprättandet av den 
europeiska försvarsbyrån (EDA). Den tidigare nämnda ECAP och EDA är 
viktiga instrument för att hantera de kapacitetsbrister som fortfarande finns. 
Inom ECAP är perspektivet ”bottom-up”. D.v.s. det är medlemsstaternas 
ansvar att, på frivillig basis, komma till rätta med kapacitetsbristerna.  
 
EDA intar i sin tur en central position när det gäller att hjälpa de olika 
medlemsstaterna avseende koordineringen och utvecklingen av kapaciteterna. 
Ett annat exempel utgörs av skapandet av den civil-militära cellen inom EU: s 
militära stab. Syftet med denna torde vara att förbättra koordineringen av de 
civila och militära ansträngningar som görs i samband med olika insatser.  
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Koordinationen av den strategiska transportkapaciteten och utvecklandet av en 
gemensam europeisk lufttransportkapacitet anges även i Headline Goal 2010 
vara av stor betydelse. Den i mitt tycke mest iögonfallande 
kapacitetsutveckling som omnämns, och som ges ett tämligen stort utrymme, 
är färdigställandet av insatsberedda EU battlegroups. 
 

4 Studie Försvarsmakten 
Detta kapitel behandlar de utmaningar som Försvarsmakten ställdes inför i 
samband med det försvarsbeslutet 2004. Syftet är dels att reda ut hur den 
svenska regeringen tolkat den vilja som uttrycks inom GUSP på EU- nivån. 
Dels att ta reda på vilka uppgifter och krav på operativa förmågor som kan 
utläsas av försvarspropositionen Vårt framtida försvar. 
 
Försvarsmakten är mitt uppe i det reformarbete som pågått under en längre tid 
och som intensifierades från våren 1999. Det tidigare invasionshotet är för 
tillfället ett minne blott, men det vidgade säkerhetsbegreppet och de nya 
formerna av hot ställer Försvarsmakten inför nya stora utmaningar. 
Situationen kan liknas vid ett paradigmskifte och kan starkt förenklat 
beskrivas som ett radikalt förändrat hotbildstänkande.80  
 
Detta har inneburit en lång rad konsekvenser för Försvarsmakten och 
förvirringen i organisationen har stundtals av många upplevts som total. Det 
vidgade säkerhetsbegreppet med de nya formerna av hot har upplevts som 
diffusa, svåra att konkretisera och så sent som 2003 skrevs att: 
 
”Ur ett militärt perspektiv råder det numera en genuin osäkerhet kring varför, var, när, hur, 
mot vem och med vem som insatser och operationer skall genomföras.” 81 
 
Osäkerheten om den framtida svenska säkerhetspolitiska inriktningen, och 
Försvarsmaktens roll inom densamma har periodvis varit omfattande. Mot 
denna bakgrund är det värt att lyfta fram att Sverige under lång tid har betonat 
betydelsen av internationell solidaritet och värnandet om de mänskliga 
rättigheterna. Genom att vara med och bidra till skapandet av en gemensam 
säkerhet så minskar riskerna för att hoten skall nå även vårt land. 
Försvarsmakten har i detta perspektiv en tydlig funktion att fylla, varvid: 
 
”Försvarsmaktens kompetens och resurser ska användas där de bäst bidrar till att stärka 
Sveriges säkerhet.” 82 
 
Ett militärt väpnat angrepp mot Sverige är fortfarande osannolikt under 
överskådlig tid, däremot kan militära incidenter eller framtida militära hot inte 
uteslutas.  

                                                 
80 Haldén, Eva, 2001, Försvaret och det vidgade säkerhetsbegreppet, Försvarsberedningen, 
Försvarsdepartementet, (Stockholm: Norstedts Tryckeri AB), s. 2 
81 Moore, Michael, 2003, Försvar i förändring, Försvarsberedningen, Försvarsdepartementet, 
(Stockholm: Norstedts Tryckeri AB), s. 4  
82 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 12 
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Sverige måste även fortsättningsvis upprätthålla en grundläggande 
försvarsförmåga och kompetens att möta olika typer av militära hot. Därför så 
skall den sedan tidigare påbörjade ominriktningen av det svenska försvaret 
fortsätta även under den innevarande försvarsbeslutsperioden.83 
Försvarsmaktens beredskap skall först och främst vara anpassad för 
genomförandet av internationella insatser samt upprätthållandet av vår 
territoriella integritet.  
 
Fokus bör vara riktat mot utvecklandet av det svenska bidraget till EU: s 
snabbinsatsförmåga.84 
 

4.1 Försvarspropositionen och EU 
Försvaret utgör en viktig komponent i den svenska utrikes- och 
säkerhetspolitiken. Som visats i föregående kapitel så bör Sverige som EU-
medlemsstat se till så att detta politikområde är i överensstämmelse med EU: s 
GUSP och ESFP. Det är därför av intresse att studera vad 
försvarspropositionen Vårt framtida försvar nämner om EU. 
 

4.1.1 Svensk säkerhetspolitik, GUSP och ESFP 
Den säkerhetspolitiska bedömningen av omvärldssituationen som legat till 
grund för försvarspropositionen Vårt framtida försvar är i allt väsentligt 
positiv. Redan på första sidan kan läsas: 
 
”Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde är i fortsatt positiv och dynamisk 
omvandling, som kännetecknas av ökande integration. Genom att stärka vår förmåga att delta 
i internationellt arbete och krishanteringsinsatser stärks internationell fred och säkerhet för 
Sverige, EU och vår omvärld.” 85 
 
Det är således redan från början ett tydligt fokus på internationell 
krishantering i syfte att skapa säkerhet. Intressant är att det inte enbart är 
säkerhet för Sverige som lyfts fram. Den regionala och globala säkerheten 
anses vara lika viktiga i sammanhanget, EU och det något mer diffusa 
begreppet ”omvärlden” ger uttryck för detta.  
 
Intressant är även formuleringen ”stärka vår förmåga att delta i”. Med detta 
underförstås enligt min mening någon form av samarbete med andra, vilket 
också bekräftas genom formuleringen: 
 
”Det är därför viktigt att Sverige agerar gemensamt med andra stater i fredsfrämjande 
insatser.”86 
 
 

                                                 
83 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 1 
84 Ibid, s. 12 
85 Ibid, s. 1 
86 Ibid, s. 12 
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Samarbete med andra stater i syfte att skapa säkerhet är alltså någonting 
centralt för Sverige inom detta politikområde. Detta samarbete bör rimligtvis 
ske inom ramen för de befintliga säkerhetspolitiska strukturer där Sverige är 
en aktör. För att ett sådant samarbete skall vara effektivt så krävs förmåga att 
interagera inom de givna standarder som finns inom respektive struktur. Mot 
denna bakgrund kan följande läsas: 
 
”Försvarsreformen skall öka Sveriges möjlighet att bidra till utvecklingen av EU: s 
krishanteringsförmåga, samt vår möjlighet att delta i fredsfrämjande insatser inom ramen för 
FN och andra internationella organisationer.” 87 
 
Av ovanstående framstår det som att EU är den viktigaste säkerhetspolitiska 
strukturen för Sveriges del, men FN och andra internationella organisationer 
är också omnämnda som viktiga säkerhetspolitiska forum. Vilket forum som 
är det viktigaste är troligtvis av underordnad betydelse eftersom detta beror på 
vilket perspektiv man anlägger. EU är en regional aktör som inom vissa 
områden har en global räckvidd, FN är från början skapat till att vara en 
global aktör som dock visat sig vara i behov av stöd från bl.a. regionala 
aktörer.  
 
I försvarspropositionen står det att:   
 
”EU är en politisk allians. Unionen har en växande roll som global ekonomisk samt utrikes- 
och säkerhetspolitisk aktör. Med EU: s utvidgning stärks säkerheten i hela Europa. 
Medlemskapet i EU ger oss säkerhet och skapar solidaritet mellan medlemsländerna. Den 
Europeiska unionen är vid sidan av FN vårt viktigaste säkerhetspolitiska forum.” 88 
 
Även om FN fortfarande är ett mycket viktigt säkerhetspolitiskt forum för 
Sverige så är det främst genom medlemskapet i EU som svensk säkerhet 
tillgodoses. EU är således den säkerhetspolitiska struktur inom vilken Sverige 
kanske har störst möjlighet att agera inom. I försvarspropositionen framgår det 
att: 
 
”EU-medlemmarna har enats om strategiska målsättningar samt givit en inriktning till hur EU: 
s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik (GUSP och ESFP) bör utformas och utvecklas.” 89  
 
Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme är därför i mångt och mycket 
beroende av den inriktning som EU: s GUSP och ESFP har.  
 
Vidare framgår det av försvarspropositionen att:  
 
”Sverige har aktivt stött utvecklingen av EU: s möjligheter att förebygga väpnade konflikter 
och bidra till det internationella fredsfrämjande arbetet.” 90 
 
Sverige anser alltså det säkerhetspolitiska samarbetet inom EU vara av sådan 
vikt att man aktivt stödjer utvecklingen inom ramen för GUSP och ESFP.  
                                                 
87 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 12 
88 Ibid, s. 15 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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EU tar också ett allt större ansvar inom det internationella säkerhetsfrämjande 
arbetet. Inom ramen för ESFP så har både civila och militära EU- insatser 
genomförts de senaste åren. 91 Enligt försvarspropositionen så bidrar ESFP till: 
 
”… ansträngningarna att förebygga och lösa regionala konflikter som skulle kunna utgöra en 
grogrund för terrorism. Andra aspekter som berör ESDFP är skydd av trupp i EU- ledda 
fredsfrämjande insatser, samt frågan om möjlig användning av militära resurser, till stöd för 
civila insatser, för att skydda civilbefolkningen vad gäller effekterna av en terroristattack.” 92 
 
Ambitionen inom unionen är tydlig avseende vikten av att ta ett större ansvar 
inom det internationella säkerhetsfrämjande arbetet, men: 
  
”För att möta nya hot och utmaningar måste EU dock bli mer aktivt och utveckla förmågan till 
tidiga och snabba insatser. Stärkt EU-förmåga kommer Sverige till del. Därför ligger det i 
Sveriges, liksom i andra medlemsländers, intresse att öka EU: s kapacitet för krishantering.” 93  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med svensk säkerhetspolitik är att 
bevara fred och självständighet. Detta görs genom att bidra till stabilitet och 
säkerhet i vårt närområde, samt genom att stärka internationell fred och 
säkerhet. Hot mot freden och säkerheten, såväl globalt som regionalt, avvärjs 
bäst i gemenskap och samverkan med andra länder.94 Samarbetet kan ske 
såväl bilateralt som multilateralt och formerna för detta kan variera något 
beroende på inom vilken säkerhetsstruktur Sverige väljer att agera.  
 
EU är centralt för Sveriges säkerhet och medlemskapet innebär nya 
förutsättningar för den svenska säkerhetspolitiken. Det går dock inte att 
utesluta att militära hot mot Sveriges frihet och självständighet kan uppstå i 
framtiden. Därför avslutas regeringens säkerhetspolitiska bedömning med 
formuleringen: 
 
”I detta perspektiv blir långsiktig säkerhetspolitisk handlingsfrihet fundamental och därför 
krävs tillgång till kompetens, utvecklingsförmåga och flexibilitet.” 95 
 

4.1.2 Petersbergsuppgifterna och Headline Goals 
Då Sverige i föregående avsnitt visat sig ha viljan att vara en aktiv aktör inom 
GUSP och ESFP, så är det av intresse att studera hur Petersbergsuppgifterna 
och EU: s militära kapacitetsmål tar sig uttryck i den svenska 
försvarspropositionen. När det gäller Petersbergsuppgifterna så är dessa inte 
uttalade annat än i mer allmänna termer. Bl.a. kan läsas att: 
 
”Behovet av konfliktförebyggande åtgärder och krishantering kommer sannolikt att öka. 
Sveriges förmåga att delta i fredsfrämjande insatser över hela skalan från förebyggande 
åtgärder till fredsframtvingande insatser, bör öka både kvalitativt och kvantitativt.” 96  
                                                 
91 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 20 
92 Ibid, s. 17 
93 Ibid, s. 27 
94 Ibid, s. 24 
95 Ibid. 
96 Ibid, s. 25 
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För att detta skall vara möjligt så måste Försvarsmakten kunna bidra till att 
uppgifter av ovanstående karaktär kan lösas.97 Innebörden för Försvarsmakten 
blir bl.a. att den måste kunna höja förmågan att genomföra 
fredsframtvingande insatser.  För att öka uthålligheten så måste 
Försvarsmakten dessutom kunna förstärka redan pågående insatser.  
 
Avseende Headline Goals så omnämns det inledningsvis i en ganska 
fragmenterad form i försvarspropositionen. Dock så framgår det ganska snart 
att Headline Goals hela tiden finns med i bakgrunden och dessutom tydligt 
kommer fram i två avsnitt som helt ägnas åt vissa frågor kring den 
internationella förmågan.98 Först och främst konstateras att: 
 
”EU: s medlemsstater enades våren 2004 om nya militära kapacitetsmål för EU: s 
krishanteringsförmåga s.k. Headline Goal, där fokus ligger på snabbinsatser av autonoma 
krishanteringsförmågor samt åtgärdande av kvarvarande brister, t.ex. inom områden strategisk 
transport och ledningssystem.” 99 
 
Enligt regeringen innebär detta att nuvarande fokus bör vara att Sverige skall 
bidra till EU: s förmåga till snabbinsatser vid krishantering och att: 
 
”Förmåga att med relevanta förband delta i internationella insatser är en väsentlig tillgång för 
och överensstämmer i viktiga delar med de krav som ställs på förmåga att genomföra väpnad 
strid till försvar av Sverige.” 100 
 
Av försvarspropositionen framgår det tydligt att nya kapacitetsmål och 
operativa krav inom EU kommer att påverka Sverige. Detta måste därför 
beaktas i den svenska försvarsbeslutsprocessen. Utvecklingen av unionens 
snabbinsatsförmåga, där EDA väntas spela en nyckelroll, är exempel på 
områden där Sveriges försvarsplanering kommer att påverkas.  
 
Vidare konstateras att utvecklingen av internationell krishanteringsförmåga 
bl.a. styrs av EU: s kapacitetsmål, Headline Goal 2010. Inom ramen för denna 
utveckling är det värt att framhålla PARP vilket är en del av partnerskapet 
med NATO, bl.a. inom PFF-samarbetet. Enligt försvarspropositionen så utgör 
PARP: 
 
”Den viktigaste mekanismen för att implementera krav på interoperabilitet och andra 
specifika krav för de förband som förbereds för krishanteringsinsatser.” 101 
 
Slutligen så konstateras att de strategiska transportbehoven påverkas av de 
ökade kraven på tilltransport av förband och förnödenheter. Detta innebär för 
Sveriges del nya behov av strategisk transportförmåga i luften och till havs.  
 
 

                                                 
97Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 32 
98 Ibid, s. 48-50 samt 69-74 
99 Ibid, s. 16 
100 Ibid, s. 26 
101 Ibid, s. 49 
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Det konstateras också att bristerna avseende denna förmåga utgör ett generellt 
problem för EU: s medlemsstater. Därför påpekas att arbetet inom ECAP kan 
hjälpa till att hitta kostnadseffektiva lösningar, t.ex. genom s.k. pooling eller 
gemensam upphandling.102  
 
Som vi sett så framgår det i försvarspropositionen kopplingar till vad som 
uttryckts i EU: s GUSP och ESFP. Även Petersbergsuppgifterna är omnämnda 
om än i något mer allmänna formuleringar. Betydligt mer konkreta och tydliga 
blir kopplingarna till Headline Goals som det, åtminstone till delar, relateras 
till i två separata avsnitt. Mycket tydligt framgår det att utvecklandet av det 
svenska bidraget till EU: s snabbinsatsförmåga bör vara i fokus för 
Försvarsmakten. 
 

4.2 Uppgifter 
Det militära försvaret består av Försvarsmakten och Försvarsmaktens 
uppgifter löd tidigare enligt följande: 
 
”Det militära försvaret ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kommer 
ifrån. Det militära försvaret ska också hävda Sveriges territoriella integritet, bidra till fred i 
vår omvärld och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.” 103 
 
I försvarspropositionen föreslog regeringen att målet för hela politikområdet 
totalförsvar skulle, i avvaktan på en översyn av målen inom utgiftsområdet, 
vara att:104  

- Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. 
- Hävda vår territoriella integritet. 
- Försvara Sverige mot väpnat angrepp. 
- Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 
omvärld. 

 
Målet för det militära försvaret i sin tur borde vara:  
 
”…att det inom ramen för sin huvuduppgift, förmågan att föra väpnad strid, skall uppnå den 
förmåga och genomföra de insatser som krävs.” 105 
 
Dessutom så ansåg regeringen att det militära försvaret inte enbart bör 
dimensioneras av kraven på hävdandet av nationens integritet, bidragandet till 
den internationella freden och säkerheten, utan också av vår vilja att 
upprätthålla en grundläggande försvarsförmåga och kompetens. Med denna 
inriktning menade regeringen att betydande delar skulle kunna användas för 
insatser.  
 
                                                 
102 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 49 
103 Försvarsdepartementet, 2003, Broschyr: Detta är Försvarsdepartementet, (Stockholm), s. 
6 
104 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 31 
105 Ibid, s. 33 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS FHS beteckning: 323/6:1 
Major Anders Mihlzén 2006-08-07 33  
Chefsprogrammet 04-06     
 
”Det militära försvaret skall uppnå de krav på operativa förmågor och kunna genomföra de 
insatser som riksdag och regering kräver.” 106  
 
Försvarsmakten skall med andra ord vara användbar här och nu.   
 

4.3 Operativa förmågor 
I försvarspropositionen kan läsas att kraven på Försvarsmaktens operativa 
förmåga i stort skall utgå från följande utgångspunkter:107 
 

- Försvarsmakten skall övervaka vårt territorium, kunna upptäcka 
och avvisa kränkningar och hävda vår territoriella integritet.  

 
- Försvarsmakten skall bidra till att upprätthålla Sveriges 

självständighet.  
 

- Försvarsmakten skall genom att medverka i fredsfrämjande 
insatser bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld. 

 
- Försvarsmakten skall också kunna förstärka pågående 

internationella insatser samt kunna höja sin förmåga till 
fredsframtvingande åtgärder, inte minst för att öka uthålligheten. 

 
- Försvarsmakten skall vid en försämrad utveckling kunna hantera 

händelseutvecklingar och möta olika former av hot. I ett sådant 
läge ställs ökade krav på att kunna skydda verksamhet eller objekt 
samt att kunna bistå andra myndigheter, bland annat vid insatser 
mot terrorism eller sabotageverksamhet. Detta medför ökade krav 
på inhämtning, utbyte och analys av information och underrättelser 
i syfte att öka förmågan.  

 
- Försvarsmakten skall också efter allvarlig och varaktig 

säkerhetspolitisk försämring och successiva beslut av riksdag och 
regering kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer 
omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och 
självständighet. Detta innebär krav på att kontinuerligt upprätthålla 
grundläggande kompetenser, för att på sikt kunna utveckla en mer 
omfattande försvarsförmåga.  

 
- Försvarsmakten skall tillsammans med andra myndigheter följa 

omvärldsutvecklingen inom främst säkerhetspolitisk, 
militärteknisk och doktrinär utveckling. Forskning, studier, 
materielutveckling och försök behöver bedrivas för att utveckla 
nya förmågor och kompetenser.  

 
 
                                                 
106 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 35 
107 Ibid, s. 34 
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- Försvarsmaktens nya och befintliga förband måste kunna utveckla 
olika förmågor och funktioner. Kompetensutveckling kan i allt 
större utsträckning göras i samarbete med andra länder. Syftet är 
att öka kompetensen att på sikt kunna genomföra gemensamma 
operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna. 

 
Mot bakgrund av ovanstående utgångspunkter kan krav på följande operativa 
förmågor utläsas: 
 

- Hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga 
och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i 
fredsfrämjande insatser.108 

 
- Vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera 

händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna 
öka förmågan till internationella insatser.109 

 
- Efter allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling och 

successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga 
att möta olika former av mer omfattande militära operationer som 
hotar Sveriges fred och självständighet.110 

 

4.3.1 Krav på operativa delförmågor 
Kraven på de operativa förmågorna innebär också krav på s.k. operativa 
delförmågor. Operativa delförmågor skall ses som en nedbrytning av den 
operativa förmågan, vilket i större utsträckning preciserar de krav som ställs 
på Försvarsmakten, för att denna skall kunna leva upp till den övergripande 
operativa förmågan. Den första av de operativa förmågor som beskrivits i 
förgående avsnitt kan med fördel brytas ner ytterligare.  
 
För det första skall Försvarsmakten ha förmåga att hävda landets territoriella 
integritet.111 Detta ställer krav på förmåga att upptäcka hot mot Sverige samt 
förmåga att upptäcka kränkningar i luftrummet och av sjöterritoriet. 
Försvarsmakten skall även kunna genomföra underrättelse- och 
säkerhetsoperationer, enskilt eller i samverkan med andra myndigheter. Krav 
ställs också på Försvarsmakten att bistå andra myndigheter vid skyddandet av 
viktiga samhällsfunktioner och objekt vid insatser mot bl.a. terrorism och 
sabotageverksamhet, ett exempel på detta utgörs av förmåga att tidigt 
upptäcka NBC- händelser i närområdet. 
 
För det andra skall Försvarsmakten genom att medverka i fredsfrämjande 
insatser bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld.112  
                                                 
108 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 43 
109 Ibid, s. 44 
110 Ibid. 
111 Ibid, s. 43 
112 Ibid. 
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Detta skall kunna genomföras inom hela skalan av uppgifter.113 Insatserna 
skall kunna genomföras såväl inom Europa som globalt.114 De krav som följer 
av ovanstående utgörs först och främst av krav på förbandens uthållighet och 
insatsberedskap, dessa krav kan i sin tur variera beroende på vilken typ av 
förband det handlar om. Krav ställs också på inhämtning och analys av olika 
aktörers avsikter vilka kan vara av betydelse för Sveriges och EU: s 
medverkan i fredsfrämjande insatser.115  
 
Dessutom skall Försvarsmakten med kort förvarning kunna planera, leda och 
genomföra två insatser av bataljons storlek samtidigt som ytterligare tre 
insatser av mindre förbandsenheter skall kunna genomföras. Slutligen ställs 
krav på Försvarsmakten att i samverkan med andra länder kunna planera, leda 
och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.116  
 
Även den andra operativa förmågan kan brytas ner till mindre beståndsdelar. 
För det första skall Försvarsmakten, i händelse av ett försämrat omvärldsläge, 
kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige.117  
 
Innebörden av ovanstående är att Försvarsmakten måste ha förmåga att 
kontinuerligt följa och analysera aktörers verksamheter, förmågor och 
avsikter. Förmåga till underrättelseinhämtning och internationellt utbyte är 
således viktiga beståndsdelar för att kunna genomföra denna verksamhet. 
Syftet är att bl.a. ge underlag för beslut om höjning av Försvarsmaktens 
operativa förmåga, så väl nationellt som internationellt. Krav ställs även på 
förmåga att kunna höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna 
hantera allvarliga hot mot landets säkerhet.  
 
För det andra skall Försvarsmakten även kunna öka förmågan till 
internationella insatser.118 Även detta ställer krav på förmåga att kontinuerligt 
följa och analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter. Det ställer 
också krav på förmåga att höja beredskapen i insatsorganisationen för att 
kunna förstärka pågående internationella insatser. Slutligen ställs i båda fallen 
krav på förmåga att möta ökade krav på skyddande av verksamhet eller objekt 
samt att kunna bistå andra myndigheter, bl.a. i samband med insatser mot 
terrorism och/eller sabotageverksamhet. 
 
Den tredje operativa förmågan har ett uttalat framtidsperspektiv och består av 
att kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära  
 

                                                 
113 Jämför Petersbergsuppgifterna, författarens anmärkning. 
114 En definition av Europa och globalt saknas i propositionen. Ett rimligt antagande kan vara 
att med Europa så avses främst EU-medlemsstaternas territorium. Avseende begreppet globalt 
så kan ett antagande göras att detta omfattar EU: s intresse- och insatsområde, vilket i dagligt 
tal beskrivs ha en radie av 6000 km från Bryssel, författarens anmärkning. 
115 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 43 
116 Ibid, s. 43-44 
117 Ibid, s. 44 
118 Ibid. 
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operationer som hotar Sveriges fred och självständighet.119 Grundläggande 
förmåga till väpnad strid är av central betydelse för att leva upp till denna 
operativa förmåga.  
 
Innebörden av denna förmågeutveckling ligger i att upprätthålla 
grundläggande kompetenser samt att utveckla ny förmåga och kompetens bl.a. 
genom att bedriva studier, forskning, materielutveckling och försök. 
Försvarsmakten skall delvis bedriva denna kompetensutveckling i samarbete 
med andra länder för att på lång sikt uppnå ökad kompetens att kunna 
genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och 
informationsarenorna.120  
 

4.3.2 Utveckling av snabbinsatsförmåga 
Förutom de traditionella uppgifterna att hävda den territoriella integriteten och 
försvara Sverige mot väpnade angrepp, så framstår uppgiften att bidra till att 
hantera och förebygga kriser i vår omvärld som den viktigaste inriktningen för 
framtiden. Detta återspeglas också i de krav på operativa förmågor som 
redovisats ovan där kraven på deltagande i internationella insatser är 
framträdande. Av den anledningen är det av intresse att närmare studera vad 
försvarspropositionen innehåller avseende detta förmågeområde, bl.a. kan 
följande läsas: 
 
”Ett svenskt bidrag till EU: s snabbinsatsförmåga är av stor vikt.” 121 
 
Vidare framgår att: 
 
”Försvarsmakten skall utveckla ett svenskt bidrag till en multinationell snabbinsatsstyrka 
under svensk ledning som en del av EU: s snabbinsatsförmåga. Inriktningen är att förbandet 
skall vara operativt senast den 1 januari 2008.” 122 
 
Utgångspunkten för utvecklingen av den internationella förmågan bör enligt 
försvarspropositionen vara de kapacitetsmål som är fastställda i EU Headline 
Goal 2010.123  
 
För att kunna skapa förband vilka kan användas i internationella insatser krävs 
att de kan öva och samverka med andra förbandstyper från olika länder i en 
internationell insats. En hög grad av interoperabilitet och förmåga till väpnad 
strid är därför synnerligen viktigt för dessa förband. För att uppnå detta skall: 
 
”De förband som skall utgöra en del av en snabbinsatsstyrka genomgå övningar som syftar till 
att både utveckla förmågan att verka i komplexa situationer och att certifiera att förbanden har 
tillräcklig förmåga.” 124 

                                                 
119 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 44 
120 Ibid, s. 44-45 
121 Ibid, s. 48 
122 Ibid, s. 69 
123 Ibid. 
124 Ibid, s. 46 
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För att förband vilka ingår i en snabbinsatsstyrka skall vara användbara är det 
av avgörande betydelse att de har en tillräckligt hög beredskap. I utvecklandet 
av EU: s snabbinsatsförmåga är målsättningen en beredskapstid på 10 dagar, 
detta återspeglas också i försvarspropositionen:  
 
”Snabbinsatskonceptet innebär att styrkan med sina första delar skall kunna påbörja insatsen 
senast 10 dagar efter att EU beslutar om att påbörja en insats.” 125 
 
Slutligen så poängteras vikten av förmåga till uthållighet, tillgång till 
strategisk transportförmåga och framtagning och anpassning av 
nätverksbaserade lösningar för krishantering och civil-militär samverkan.126 
 
 

4.4 Sammanfattning 
Ett militärt väpnat angrepp mot Sverige anges fortfarande som osannolikt 
under överskådlig tid, däremot kan militära incidenter eller framtida militära 
hot inte uteslutas. Detta innebär att Sverige även fortsättningsvis måste 
upprätthålla en grundläggande försvarsförmåga och kompetens att möta olika 
typer av militära hot.  
 
EU är centralt för Sveriges säkerhet och medlemskapet innebär nya 
förutsättningar för den svenska säkerhetspolitiken. Det är således ett tydligt 
fokus på internationell krishantering med syftet att skapa säkerhet. Intressant 
är att det inte enbart är säkerhet för Sverige som lyfts fram i 
försvarspropositionen, den regionala och globala säkerheten anses vara lika 
viktiga i sammanhanget. 
 
Försvarsmaktens beredskap skall därför först och främst vara anpassad för 
genomförandet av internationella insatser samt upprätthållandet av vår 
territoriella integritet. Fokus bör vara riktat mot utvecklandet av det svenska 
bidraget till EU: s snabbinsatsförmåga. Utvecklingen av det svenska bidraget 
till EU: s snabbinsatsförmåga intar därför en central plats i 
försvarspropositionen, vilket medför en rad förändrade krav på operativ 
förmåga.  
 
En hög grad av interoperabilitet och förmåga till väpnad strid, tillräckligt hög 
beredskap, förmåga till uthållighet, tillgång till strategisk transportförmåga 
och framtagning och anpassning av nätverksbaserade lösningar för 
krishantering och civil-militär samverkan är några exempel på sådana 
förändrade krav som lyfts fram. 
 
 
 
 
 
                                                 
125 Regeringen, Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, s. 73 
126 Ibid, s. 71 
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5 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel genomförs en jämförelse mellan Försvarsmakten och EU. Syftet 
är att se om någon samstämmighet kan spåras mellan de uppgifter och krav på 
operativ förmåga som Försvarsmakten ställdes inför i samband med 
försvarsbeslutet 2004, samt de målsättningar och kapacitetsbehov som 
återfunnits i de officiella EU- dokumenten. Denna jämförelse följs av en 
avslutande diskussion och sammanfattning där också förslag till vidare 
forskning ges.  
 
Som redovisats i föregående kapitel så är samarbetet med andra stater i syfte 
att skapa säkerhet någonting centralt för Sveriges egen säkerhet. Samarbetet 
bör ske inom ramen för de befintliga säkerhetspolitiska strukturer där Sverige 
är en aktör.  
 
Av utrikesdeklarationen från den 9 februari 2005 framgår att: 127 
 
”De nya hoten kräver ett breddat säkerhetsbegrepp. FN: s roll för den globala säkerheten är 
central. Men FN kan inte och ska inte göra allt. Regionalt samarbete får en allt viktigare roll 
över hela världen.”  
 
Vidare kan läsas att: 
 
”Många gränsöverskridande hot är sammankopplade i Europa. Vi behöver stärka det 
europeiska samarbetet för att möta dessa hot.”  
 
Sverige verkar därför inom EU för att främja fred och hantera kriser och 
Sverige deltar i alla EU-operationer.128 Sverige ser således positivt på 
utvecklingen av unionens krishanteringsförmåga.  
 
Sverige är pådrivande för att ESFP ska genomsyras av ett 
konfliktförebyggande perspektiv.129 På Utrikesdepartementets hemsida 
bekräftas ovanstående, där kan följande läsas: 130 
 
”Sveriges regering, med ett brett stöd i riksdagen, ser det multilaterala samarbetet som det 
viktigaste instrumentet för att komma till rätta med de stora överlevnadsfrågorna.”  
 
Dessutom står det att: 
 
”De globala utmaningarna kräver, förutom ett starkt FN, ett nära samarbete med regionala och 
andra organisationer.”  
 
                                                 
127 www.regeringen.se/content/1/c6/01/89/85/d59849b9.pdf, Utrikesdeklarationen 9/2 2005, 
(Hämtat 6/3-06)  
128 www.regeringen.se/content/1/c6/01/89/85/d59849b9.pdf, Utrikesdeklarationen 9/2 2005, 
(Hämtat 6/3-06) 
129 www.regeringen.se/sb/d/2559;jsessionid=a8Ncqanoezth, EU: s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, (Hämtat 6/3-06) 
130 www.regeringen.se/sb/d/2558;jsessionid=aEkvIaAWASga, Sverige och FN,  
(Hämtat 6/3-06) 
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Slutligen framgår det: 
 
”Att medverka till att förebygga, förhindra och hejda väpnade konflikter utgör en högt 
prioriterad fråga för såväl Sverige som EU och FN.”  
 
För svenskt vidkommande så är utvecklingen tydlig, de globala hoten 
påverkar även oss och vi har därför ett uttalat intresse av att delta i 
gemensamma kris- och konflikthanteringsoperationer. Detta får självfallet 
konsekvenser för Försvarsmakten. Uppgiften är inte längre enbart att avhålla 
från angrepp, utan även att kunna agera snabbt i samband med kris- och 
konflikthantering.  
 

5.1 Uppgifter och målsättningar 
Begrepp som uppgifter och målsättningar tenderar ofta att flyta samman, dock 
så visades i avsnitt 1.4.5 att det möjligt att göra en jämförelse dem emellan. 

5.1.1 Uppgifter 
Regeringen föreslog i 2004 års försvarsproposition att målet för totalförsvaret 
skulle vara att:  

- Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. 
- Hävda vår territoriella integritet. 
- Försvara Sverige mot väpnat angrepp. 
- Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 
omvärld. 

 
Vidare föreslogs att målet för det militära försvaret borde vara att det inom 
ramen för sin huvuduppgift, förmågan att föra väpnad strid, skall uppnå den 
förmåga och genomföra de insatser som krävs. Dessutom så ansåg regeringen 
att det militära försvaret inte enbart bör dimensioneras av kraven på hävdandet 
av nationens integritet, bidragandet till den internationella freden och 
säkerheten, utan också av vår vilja att upprätthålla en grundläggande 
försvarsförmåga och kompetens. Med denna inriktning menade regeringen att 
betydande delar skulle kunna användas för insatser. Försvarsmakten skall 
alltså vara användbar här och nu.   

5.1.2 Målsättningar 
De övergripande målen med GUSP är ganska allmänt hållna och diffusa till 
karaktären, av EU-fördraget framgår det att målen är att:  

- Skydda unionens gemensamma värden och grundläggande 
intressen. 

- Bevara freden och stärka den internationella säkerheten (i enlighet 
med FN-stadgan och Helsingforsavtalets slutakt). 

- Främja det internationella samarbetet. 
- Utveckla och befästa demokratin samt respekten för 

grundläggande mänskliga rättigheter och friheter. 
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Något tydligt strategiskt mål är svårare att urskilja eftersom målsättningarna 
ibland tenderar att närma sig det som kan kallas kapaciteter. Ur unionens 
säkerhetsstrategi framträder dock några övergripande teman som i någon mån 
förtydligar ovanstående målsättningar. Ur strategin kan följande teman 
utläsas: 

- EU måste agera mer aktivt och förebyggande för att tidigt kunna 
genomföra olika typer av säkerhetsfrämjande insatser. 

- EU- medlemsstaternas militära styrkor måste bli mer 
insatsberedda, mer resursstarka och flexibla för att kunna möta 
dagens hot. 

- EU måste bli mer enhetligt i samband med krishantering. 
- EU måste ha ett internationellt samarbete med olika partners 

eftersom hoten har blivit globala till sin karaktär. 

5.1.3 Slutsatser 
En tydlig samstämmighet kan spåras mellan Försvarsmaktens uppgift att bidra 
till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld och flera av unionens 
målsättningar.  
 
Genom att främja det internationella samarbetet så ökar chanserna att bevara 
freden och därmed stärkandet av den internationella säkerheten. Detta ger i 
sin tur möjlighet att sprida unionens idéer om att utveckla och befästa 
demokratin och respekten för mänskliga fri- och rättigheter.  
 
Genom att göra just detta så ökas också skyddet av unionens gemensamma 
värden och grundläggande intressen eftersom unionens medlemsstater måste 
samarbeta, såväl internt som med externa aktörer, för att lösa olika problem. 
Ett sådant samarbete knyter sannolikt EU: s medlemsstater allt närmare 
varandra och skapar på längre sikt någon form av gemensam kultur vilket bör 
inverka stabiliserande. Skyddet av unionens värden och intressen gynnas 
sannolikt även av att omvärlden får kännedom om EU: s fredliga budskap. 
 
En påtaglig samstämmighet kan också spåras mellan Försvarsmaktens 
uppgifter att hävda Sveriges territoriella integritet, samt att värna 
civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett 
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld och EU: s målsättning att skydda 
unionens värden och grundläggande intressen. Detta faller sig naturligt 
eftersom Sverige är en del av unionens geografiska område. Genom att hävda 
Sveriges territoriella integritet och värna landets civilbefolkning och 
samhällsfunktioner så skyddas även EU: s värden och intressen i vårt område.  
 
Detta påverkar i sin tur EU: s målsättning att bevara freden och stärka den 
internationella säkerheten eftersom hävdandet av den svenska territoriella 
integriteten hjälper till att skapa lugn i vår del av världen. Av samma 
anledning kan samstämmighet också spåras mellan Försvarsmaktens uppgift 
att försvara Sverige mot väpnat angrepp och unionens målsättning att skydda 
unionens värden och intressen.  
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Det går således att spåra samstämmighet mellan samtliga Försvarsmaktens 
uppgifter och de målsättningar unionen framfört. Genom att Försvarsmakten 
har uppgiften att försvara Sverige i händelse av angrepp så måste 
Försvarsmakten besitta en grundläggande försvarsförmåga och kompetens att 
möta olika typer av hot och i att föra väpnad strid.  
 
Detta skapar möjlighet att kunna använda Försvarsmaktens resurser här och 
nu, vilket stämmer väl överens med vad som uttrycks i unionens 
säkerhetsstrategi. För att EU skall kunna agera mer aktivt och förebyggande så 
krävs att medlemsstaterna har insatsberedda förband till hands. Dessa förband 
bör vara standardiserade till sin utformning för att underlätta samarbete dem 
emellan, dock så bör de vara flexibla nog att möta olika typer av hot. 
 

5.2 Operativa förmågor och kapacitetsbehov 
Som visades i avsnitt 1.4.6 så kan krav på operativ förmåga härledas till de 
kapaciteter som gör den operativa förmågan möjlig. Därför är det möjligt att 
studera hur krav på operativ förmåga kan spåras till de kapacitetsbehov som 
fastställs på en högre nivå. 

5.2.1 Operativa förmågor 
Kraven på Försvarsmaktens operativa förmågor härstammar från ett antal 
utgångspunkter. Bland dessa utgångspunkter återfinns först och främst vad 
som kan sägas vara Försvarsmaktens uppgifter. D.v.s. att bidra till att 
upprätthålla Sveriges självständighet genom att övervaka vårt territorium, 
kunna upptäcka och avvisa kränkningar samt hävda vår territoriella integritet.  
 
Genom att medverka i fredsfrämjande insatser skall Försvarsmakten dessutom 
bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld. Grundläggande 
kompetenser måste således upprätthållas. 
 
Därutöver måste Försvarsmaktens uthållighet ökas, Försvarsmakten skall 
kunna förstärka pågående internationella insatser och kunna höja sin förmåga 
till fredsframtvingande åtgärder.  
 
Försvarsmakten måste dessutom kunna hantera händelseutvecklingar och 
möta olika former av hot, samt kunna utveckla förmåga att möta olika former 
av mer omfattande militära operationer. Slutligen skall Försvarsmakten följa 
omvärldsutvecklingen inom främst säkerhetspolitisk, militärteknisk och 
doktrinär utveckling och bedriva forskning, studier, materielutveckling och 
försök. Kompetensutveckling i samarbete med andra länder skall bedrivas, så 
att gemensamma operationer kan genomföras på sikt. Detta ställer en rad krav 
på Försvarsmakten.  
 
För att hävda landets territoriella integritet ställs krav på förmåga att upptäcka 
hot mot Sverige samt förmåga att upptäcka kränkningar i luftrummet och av 
sjöterritoriet.  
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Detta ställer i sin tur krav på förmåga att kunna genomföra underrättelse- och 
säkerhetsoperationer, samt på förmåga att kunna samverka med andra 
myndigheter. Krav ställs också på Försvarsmakten att bistå andra myndigheter 
vid skyddandet av viktiga samhällsfunktioner och objekt vid insatser mot bl.a. 
terrorism och sabotageverksamhet. 
 
För att Försvarsmakten skall kunna medverka i fredsfrämjande insatser, inom 
hela skalan av uppgifter, ställs krav på uthållighet och insatsberedskap. 
Kopplat till detta ställs också krav på inhämtning och analys av olika aktörers 
avsikter.  
 
Krav ställs även på att Försvarsmakten, med kort förvarning, skall kunna 
planera, leda och genomföra två insatser av bataljons storlek samtidigt som 
ytterligare tre insatser av mindre förbandsenheter skall kunna genomföras.  
Slutligen ställs krav på Försvarsmakten att i samverkan med andra länder 
kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela 
styrkebidrag till insatser.  
 
Försvarsmakten skall kunna öka förmågan till internationella insatser, samt i 
händelse av ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar 
och hot som kan drabba Sverige. Försvarsmakten måste därför ha förmåga att 
kontinuerligt följa och analysera olika aktörers verksamheter, förmågor och 
avsikter. Förmåga till underrättelseinhämtning och internationellt utbyte är 
viktiga beståndsdelar för denna typ av verksamhet. För att kunna hantera 
allvarliga hot mot landets säkerhet ställs därför krav på förmåga att kunna höja 
beredskapen i insatsorganisationen.  
 
För att kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande 
militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet så ställs krav 
på Försvarsmakten att upprätthålla grundläggande kompetenser.  
 
Krav ställs även på att utveckla ny förmåga och kompetens, bl.a. genom att 
bedriva studier, forskning, materielutveckling och försök. Grundläggande 
förmåga till väpnad strid är av central betydelse för att leva upp till denna 
operativa förmåga.  

5.2.2 Kapacitetsbehov 
När Helsinki Headline Goal antogs så identifierades viktiga 
kapacitetsområden. Insatsberedskapen ansågs vara ett område att utveckla. 
Uthållighet, interoperabilitet och flexibilitet är andra kapacitetsområden som 
identifierades vid denna tid.  
 
I syfte att förbättra koordinationen av övervakning och tidig förvarning, så 
ansågs att ett snabbt utvecklande av olika gemensamma kapaciteter inom 
kapacitetsområden som ledning och underrättelser vara av stor vikt.  
 
Vidare ansågs att förberedandet av en gemensam europeisk 
lufttransportförmåga, samt att utökad förmåga till strategiska sjötransporter 
var av stor betydelse. 
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I samband med att Headline Goal 2010 antogs så bekräftades att 
interoperabilitet, insatsberedskap och uthållighet skulle komma att vara de 
viktigaste kapacitetsområdena för medlemsstaterna att utveckla. Det framhölls 
att unionen behöver styrkor som är mer flexibla, mobila och interoperabla.  
 
Ett nyckeltema i Headline Goal 2010 är möjligheten att agera snabbt med 
färdiga insatsstyrkor (battlegroups). Ambitionen är att EU: s 
snabbinsatsstyrkor skall kunna påbörja en insats i insatsområdet redan 10 
dagar efter ett EU- beslut. Koordinationen av den strategiska 
transportkapaciteten och utvecklandet av en gemensam europeisk 
lufttransportkapacitet anges även i detta Headline Goal vara av stor betydelse.  
 
Slutligen konstaterades att EDA intar en central position avseende 
koordineringen och utvecklingen av de olika kapaciteterna. Den civil-militära 
cellen inom EU: s militära stab är ett annat exempel på hur behovet av 
koordinering kan tillgodoses. 

5.2.3 Slutsatser 
En lång rad av samstämmigheter kan spåras mellan kraven på operativ 
förmåga och unionens kapacitetsbehov. För det första så föreligger 
samstämmighet mellan kravet på förmåga att upptäcka hot och kränkningar 
mot Sveriges territorium och EU: s gemensamma kapacitetsbehov inom 
områdena ledning och underrättelser. Genom att Försvarsmakten besitter 
ovanstående förmåga samt förmåga att kunna genomföra underrättelse- och 
säkerhetsoperationer så förbättras möjligheterna till koordination av 
övervakning och tidig förvarning inom denna del av unionens område.  
 
För det andra kan en viss samstämmighet spåras mellan kraven på förmåga att 
kunna samverka med andra myndigheter, samt att bistå andra myndigheter vid 
skyddandet av viktiga samhällsfunktioner och unionens kapacitetsbehov 
interoperabilitet. Självfallet beror detta på hur begreppet interoperabilitet 
tolkas. Enligt min uppfattning så innebär interoperabilitet en förmåga att 
samverka och interagera med andra aktörer, oavsett vilken nivå dessa befinner 
sig på och oberoende av huruvida dessa aktörer är av civil eller militär 
karaktär. Sett mot denna innebörd så kan således en samstämmighet spåras. 
Även målsättningen att upprätta en civil-militär cell inom EU: s militära stab 
skulle kunna härledas till detta förmågekrav, jag anser dock detta vara en mer 
långsökt koppling att göra. 
 
För det tredje kan en mycket tydlig samstämmighet spåras mellan kraven på 
uthållighet och insatsberedskap och unionens kapacitetsbehov uthållighet och 
insatsberedskap. Förklaringen till denna samstämmighet torde återfinnas i att 
EU är en aktör med global räckvidd som vill kunna agera mer aktivt. Detta 
ställer stora krav på bl.a. uthållighet i samband med insatser av olika slag. För 
att kunna utgöra en användbar resurs så bör enheter ur Försvarsmakten 
rimligen ha ovanstående förmågor.  
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För det fjärde kan samstämmighet spåras mellan kravet på en ökad förmåga 
till internationella insatser och de flesta av de kapacitetsbehov som unionen 
uttrycker. Upprättandet av EDA, där Sverige spelar en roll, bör bidra till att 
förenkla uppbyggnaden av denna förmåga. Genom upprättandet av färdiga 
insatsstyrkor (battlegroups) så ökar unionens förmåga att agera snabbt. Dessa 
insatsstyrkor skall kunna genomföra uppdrag inom hela skalan av 
Petersbergsuppgifterna, vars krav i sin tur kan härledas till kapacitetsbehoven 
insatsberedskap, uthållighet, interoperabilitet, flexibilitet och mobilitet.  
 
För det femte så kan en tydlig samstämmighet spåras mellan kraven på 
Försvarsmakten att kunna planera, leda och genomföra två insatser av 
bataljons storlek samtidigt som ytterligare tre insatser av mindre 
förbandsenheter skall kunna genomföras och EU: s kapacitetsbehov inom 
områdena ledning och underrättelser. Planering, ledning och genomförande 
av insatser sker sannolikt i samverkan med andra EU- medlemsstater, vilket 
bl.a. ställer krav på interoperabilitet, insatsberedskap, flexibilitet och 
uthållighet. Detta återspeglas även i kravet på Försvarsmakten att i samverkan 
med andra länder kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt 
avdela styrkebidrag till insatser. 
 
För det sjätte så kan samstämmighet spåras mellan kravet på förmåga att 
kunna höja beredskapen i insatsorganisationen och unionens uttalade ambition 
att kunna agera mer aktivt. Detta krav återfinns självfallet främst i 
kapacitetsbehovet insatsberedskap. En hög insatsberedskap lägger i sin tur 
grunden för uthållighet och skapar förutsättningar för ett flexibelt utnyttjande. 
 
För det sjunde är samstämmighet spårbar mellan kravet på att kunna utveckla 
förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer. Detta 
ställer i sin tur krav på Försvarsmakten att upprätthålla grundläggande 
kompetenser samt att utveckla ny förmåga och kompetens. Försvarsmakten 
bör därför bedriva studier, forskning, materielutveckling och försök. Detta kan 
härledas till EU: s kapacitetsbehov flexibilitet eftersom det är omöjligt att på 
förhand, i detalj, veta hur framtiden kommer att te sig. EDA torde ha en 
central roll i detta avseende. 
 
För det åttonde kan samstämmighet spåras mellan kraven på förmåga till 
underrättelseinhämtning och internationellt utbyte och kapacitetsbehoven 
inom områdena ledning och underrättelser, syftande till att förbättra 
koordinationen av övervakning och tidig förvarning. Genom att ha ett 
internationellt utbyte så ökas förståelsen för andra aktörer, vilket i sin tur bör 
skapa någon form av gemensam syn på olika frågor. Detta ligger i linje med 
kapacitetsbehovet interoperabilitet. Här återfinns också möjligheter att dela 
med sig, och få del av, information och underrättelser vilket gynnar 
flexibiliteten.  
 
EDA skulle kunna ses som en form av ett sådant internationellt utbyte, men 
här återfinns förmodligen även allt från övningsverksamhet till ren stabstjänst. 
De senare torde inte minst vara av avgörande betydelse för att konceptet med 
battlegroups skall vara framgångsrikt.  
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Slutligen kan en mycket tydlig samstämmighet spåras mellan det 
övergripande kravet på en grundläggande förmåga till väpnad strid och 
unionens kapacitetsbehov insatsberedskap. För att EU: s förmåga till kris- och 
konflikthantering skall vara trovärdig så krävs att den med snabbhet kan agera 
i uppdrag som sträcker sig över hela skalan av Petersbergsuppgifterna. Detta 
ställer krav på att Försvarsmakten besitter tillräcklig förmåga för att vara 
användbar här och nu.  
 
För att unionens insatsberedskap skall vara tillräckligt god krävs i sin tur att 
samtliga övriga kapacitetsbehov är mer eller mindre tillgodosedda. Det är mot 
denna bakgrund kapacitetsbehov som en gemensam europeisk 
lufttransportkapacitet och koordination av den strategiska 
transportkapaciteten skall ses. Dessa kapaciteter är helt enkelt av avgörande 
betydelse för en hög insatsberedskap i aktuellt insatsområde. 
 
Det går alltså att spåra samstämmighet mellan samtliga de krav på operativa 
förmågor som framgick av försvarspropositionen och samtliga de 
kapacitetsbehov som återfanns i den valda EU-litteraturen. Den i mitt tycke 
mest iögonfallande samstämmigheten återfinns i färdigställandet av 
insatsberedda battlegroups. Denna samstämmighet belyses mycket tydligt i 
propositionen. Där skrivs det att redan i utgångspunkten för utvecklingen av 
den internationella förmågan så bör det vara kapacitetsmålen som fastställdes i 
Headline Goal 2010 som bör vara styrande.  
 

5.3 Diskussion 
Som visats i föregående avsnitt så kan samstämmighet mellan 
Försvarsmaktens uppgifter och EU: s målsättningar spåras i samtliga fall. 
Likaså kan samstämmighet mellan samtliga av kraven på Försvarsmaktens 
operativa förmågor och unionens alla, här redovisade, kapacitetsbehov spåras 
utan större svårighet. Hur kan denna omfattande samstämmighet tolkas?  
 
Den kanske mest nära till hands liggande tolkningen står att återfinna i den 
innebörd som man väljer att ge olika begrepp. D.v.s. hur vi väljer att definiera 
begrepp som interoperabilitet, flexibilitet och uthållighet. Begreppen är minst 
sagt vaga och luddiga till sin utformning, vilket naturligtvis kan leda till 
förvirring, skapa friktioner och låsningar. Men begreppens otydlighet skapar 
också ett utrymme som ökar handlingsfriheten hos de inblandade aktörerna 
eftersom detta ger ett stort utrymme för omformuleringar av begreppens 
innebörd. Att möjligheten till sådana omformuleringar finns ökar förståelsen 
för att samstämmigheten är så omfattande. 
 
Ett annat sätt att belysa den samstämmighet som spårats är att med hjälp av 
europeiseringsbegreppets mekanismer studera om någon form av 
europeisering kan sägas ha förekommit. Avsikten är inte att här i detalj 
penetrera varje spårad samstämmighet, utan skall mer ses som ett alternativt 
sätt att tolka resultatet av undersökningen. 
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En vertikal europeisering, ”top-down”, kan troligen sägas ha förekommit 
genom den nationella anpassning till EU- nivån som uppstått inom området 
utrikes- och säkerhetspolitik. Detta skulle kanske främst kunna kasta ljus över 
samstämmigheten mellan Försvarsmaktens uppgifter och unionens 
målsättningar.  
 
Försvarsmaktens uppgifter idag är dock till stor del de samma som de varit 
under lång tid tidigare, detta pekar mot att det bör förekomma någon form av 
växelverkan mellan de olika nivåerna. Det som är bra för Sverige bör också 
vara bra för EU och vice versa. Exempel på detta kan utgöras av att hävdandet 
av den svenska territoriella integriteten hjälper till att skapa lugn i vår del av 
världen, vilket också kommer EU till del.  
 
Unionens intressen och de nationella intressena sammanfaller således till stor 
del med varandra, och det kan inte med säkerhet sägas att det enbart är en 
nationell anpassning som gjorts. Därför bör även en vertikal europeisering, 
”bottom-up”, kunna sägas ha ägt rum i form av de initiativ som Sverige i kraft 
av EU- medlemsstat tagit inom området utrikes- och säkerhetspolitik.  
 
Ett uttryck för denna form av europeisering är att medlemsstaterna har 
möjlighet att, om de så vill, göra mer djupgående åtaganden inom den 
kapacitetsuppbyggnad som sker. Ett exempel på detta återfinns i utvecklingen 
av EU battlegroups. Vissa stater har åtagit sig att upprätta själva förbandet, 
medan andra stater har förbundit sig att stödja de samma med s.k. 
nischkapaciteter. EU battlegroups kan sägas utgöra kärnan i unionens förmåga 
till snabba och flexibla insatser, vilket skulle kunna förklara samstämmigheten 
avseende det helt centrala begreppet insatsberedskap. 
 
Slutligen så kan en europeisering sannolikt även sägas ha förekommit längs de 
horisontella mekanismerna. Ett exempel på en sådan europeisering kan 
utgöras av att svenska militära enheter och funktioner måste anpassa sig för att 
kunna interagera med andra staters dito. Detta skulle t.ex. öka förståelsen för 
samstämmigheten när det gäller interoperabilitet.  
 
Även om krav på interoperabilitet ställs av nivåerna ovanför, så måste en 
sådan anpassning i mångt och mycket vara frivillig. En sådan frivillig 
anpassning är därför nödvändig och sker förmodligen längs hela 
kommandokedjan. Den frivilliga anpassningen är troligtvis tydligast i 
samband med det doktrinära arbetet där idéer och normer och olika rutiner tar 
form, men förekommer sannolikt såväl i olika stabsmiljöer som längre ner i 
kommandostrukturerna. 
 
Mot bakgrund av de redovisade mekanismerna inom europeiseringsbegreppet 
så är det rimligt att anta att en europeisering förekommer inom det studerade 
området, vilket också har hävdats tidigare.131  
 

                                                 
131 Eriksson, Arita, 2005, ”The Europeanization of Solutions”, Utkast till kapitel ingående i 
doktorsavhandling, s. 45 
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5.3.1 Egna kommentarer och förslag till vidare forskning 
Det går det inte att blunda för att det i en globaliserad värld förekommer nya 
och helt annorlunda hot gentemot tidigare. Medlemskapet i EU ger Sverige 
stora möjligheter, men ställer också stora krav på landet gällande trovärdighet 
och vilja till samarbete inom området kris- och konflikthantering.  
 
Under arbetet med denna uppsats så har det vid ett flertal tillfällen slagit mig 
vilka stora förändringskrav Försvarsmakten har ställts inför de senaste åren. 
Hur kan sådana förändringskrav inom Försvarsmakten förklaras? Är det så att 
i och med det svenska EU- medlemskapet så är den svenska säkerhets- och 
försvarspolitiken i stark förändring för en lång tid framöver. Eller kommer 
förändringstakten inom EU att stagnera och vad innebär i så fall en sådan 
utveckling för Försvarsmakten?  
 
Även om förändringskraven på Försvarsmakten är stora så är det slående hur 
liten förändringen i uppgiftsformulering till Försvarsmakten är. De flesta av 
Försvarsmaktens nuvarande uppgifter har funnits sedan lång tid tillbaka och 
kommer sannolikt att finnas kvar länge än. Det skulle dock vara intressant att 
studera vilka konsekvenser ett ytterligare intensifierat samarbete inom ESFP 
skulle få för Försvarsmakten, vilka uppgifter och krav på operativa förmågor 
skulle då Försvarsmakten ställas inför?  
 
Som visats så kan EU och Sverige dra nytta av varandra, dock så har vad eller 
vem som påverkat någon annan inte varit i fokus för denna uppsats. Jag har 
trots detta inte kunnat undgå att fundera över dessa frågor. Vidare forskning 
om varför och hur EU eller den svenska Försvarsmakten har påverkat 
varandra är därför förslag till intressanta framtida forskningsområden.  
 
I inledningen av den här uppsatsen ställdes frågan om det skapas en 
Försvarsmakt som är användbar även i ett regionalt och/eller globalt 
perspektiv. Utifrån den undersökning som gjorts här så måste svaret på denna 
fråga bli ett ja. Självfallet tenderar en sådan fråga att vara subjektiv och svår 
att besvara exakt.  
 
För att kunna ge ett heltäckande svar på ovanstående så måste för det första 
innebörden av Försvarsmakt tydliggöras. Vad menas med Försvarsmakt? Hur 
stor skall en sådan vara och vilka förmågor skall den ha? Skall alla enheter 
besitta samtliga önskade förmågor? För det andra så måste begreppet 
användbar tydligt definieras, vad skall Försvarsmakten vara användbar till 
och under vilka förutsättningar skall den kunna användas?  
 
Undersökningen har visat att Försvarsmakten skall vara dimensionerad för 
samtliga av de uppgifter som den åläggs att lösa, d.v.s. Försvarsmakten skall 
vara användbar nationellt, regionalt och/eller globalt här och nu. 
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5.4 Sammanfattning 
Den övergripande frågeställningen för denna uppsats var huruvida det skapas 
en Försvarsmakt som är användbar även i ett regionalt och/eller globalt 
perspektiv. För att ta reda på om så är fallet undersöktes om någon 
samstämmighet kunde spåras mellan den svenska Försvarsmaktens uppgifter 
och krav på operativa förmågor och EU: s målsättningar och kapacitetsbehov 
för konflikt- och krishantering. Den samstämmighet som spårades belystes 
slutligen med hjälp av europeiseringsbegreppet.  
 
Följande frågor ställdes:  

- Hur tar EU: s målsättningar och kapacitetsbehov avseende kris- 
och konflikthantering sig uttryck i GUSP och EU Headline Goals? 

 
- Hur tolkas EU: s målsättningar och kapacitetsbehov avseende kris- 

och konflikthantering i den senaste försvarspropositionen? 
 

- Vilka uppgifter och krav på operativa förmågor, relaterat till EU, 
ställdes Försvarsmakten inför i den senaste försvarspropositionen? 

 
- Hur kan eventuell samstämmighet tolkas? 

 
Inledningsvis definierades begreppen säkerhetspolitik, försvarspolitik och 
strategi, samt visades hur dessa hänger samman med varandra. Med stöd av 
operationella indikatorer genomfördes därefter en kvalitativ textanalys av den 
utvalda EU-litteraturen samt försvarspropositionen från 2004. Som ett 
ramverk runt undersökningen användes europeiseringsbegreppet. Begreppet 
har dessutom använts som ett hjälpmedel för att belysa den samstämmighet 
som spårats. Resultatet av undersökningen visade att en hög grad av 
samstämmighet kunde spåras mellan Försvarsmaktens uppgifter och de 
målsättningar som uttalats i GUSP, ESFP, ESS och Headline Goals. Likadant 
kunde en hög grad av samstämmighet spåras mellan kraven på operativa 
förmågor som Försvarsmakten ställdes inför och de kapacitetsbehov som 
återfanns i den utvalda EU-litteraturen. 
 
Ett sätt att tolka den höga grad av samstämmighet som spårats utgörs av det 
faktum att unionens målsättningar och kapacitetsbehov är relativt vagt 
formulerade. Detta skapar ett stort utrymme för omformuleringar, vilket givit 
möjlighet att inrymma de uppgifter och krav på operativa förmågor som 
Försvarsmakten ställdes inför. Ett annat sätt att tolka resultatet av 
undersökningen är att med hjälp av europeiseringsbegreppets vertikala och 
horisontella mekanismer belysa den samstämmighet som spårats. Det visade 
sig rimligt att anta att en europeisering inom det studerade området har skett i 
en eller annan form. 
 
Undersökningen visade således att det skapas en Försvarsmakt som är 
användbar även i ett regionalt och/eller globalt perspektiv. D.v.s. att det skapas 
en Försvarsmakt som är användbar här och nu. 
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Förkortningar och förklaringar 
Berlin plus En serie avtal som ger EU möjlighet att olika utnyttja NATO- 
resurser. 
 
CSAR Combat Search And Rescue: Förmåga att undsätta och evakuera 
flygförare som efter nedskjutning befinner sig på fientligt territorium.  
 
ECAP European Capabilities Action Plan: Plan för att komma tillrätta med 
EU: s kapacitetsbrister. 
 
EDA European Defence Agency: Europeiska Försvarsbyrån. 
 
ESS European Security Strategy: Gemensam europeisk säkerhetsstrategi. 
 
ESFP Europeisk Säkerhets- och Försvarspolitik. 
 
GUSP (EU: s) Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 
 
Headline Goals är de målsättningar för en europeisk krishanteringsförmåga 
vilka första gången beslutades av Europeiska rådet i Helsingfors i december 
1999. 
 
NATO North Atlantic Treaty Organisation: Grundades 1949 och har idag 26 
medlemmar. Organisationens högsta beslutande organ är Nordatlantiska rådet 
som består av företrädare för samtliga NATO: s medlemsländer. Högkvarteret 
är beläget i Bryssel. 
 
OSSE Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa: Har sina rötter i 
Europeiska säkerhetskonferensen (ESK). ESK bildades i början av 1970- talet 
men fick 1993 ställning som regional organisation. 1995 bytte organisationen 
namn till OSSE med huvudkontoret beläget i Wien.  
 
PARP Planning And Review Process: Mekanism för att implementera krav på 
interoperabilitet och andra specifika krav för de förband som förbereds för 
krishanteringsinsatser. 
 
PFF Partnerskap För Fred: Är ett praktiskt inriktat samarbetsprogram mellan 
NATO och länder som ej är medlemmar i NATO. 46 länder deltar i 
samarbetet, syftet är att verka säkerhetsbefrämjande genom att utgöra ett 
instrument för att samordna, förbereda och öva styrkor inför insatser i 
fredsbevarande verksamhet. 
 
VEU, WEU Västeuropeiska unionen eller Western European Union: 
Skapades 1948 av länder vilka dessutom var medlemmar i NATO.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS FHS beteckning: 323/6:1 
Major Anders Mihlzén 2006-08-07 1  
Chefsprogrammet 04-06     
 
                         Bilaga 2.
         
Käll- och litteraturförteckning    
 
 
Källförteckning 
A secure Europe in a better world – European Security Strategy, The 
European Union Institute for Security Studies, (Paris: Corlet Imprimeur), 
2003 
 
Detta är Försvarsdepartementet, Broschyr, Försvarsdepartementet, 
(Stockholm), 2003 
 
Europeisk krishantering och svenskt försvar, Vårt försvar, Wedin, Lars 
(Stockholm), 2001  
 
EU 2004- Kommittén, Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, 
(Stockholm: SNS förlag), 2005 
 
Försvar i förändring, Moore, Michael, Försvarsberedningen, 
Försvarsdepartementet, (Stockholm: Norstedts Tryckeri AB), 2003 
 
Försvaret och det vidgade säkerhetsbegreppet, Haldén, Eva, 
Försvarsberedningen, Försvarsdepartementet, (Stockholm: Norstedts Tryckeri 
AB), 2001 
 
Grönberg, Göran, Föreläsning: EU, Sverige- salen vid Försvarshögskolan, 
(Stockholm), 2005-05-10 
 
Organisationer i fickformat: EU, (Stockholm: Utrikespolitiska institutet), 
1996 
 
Riksdagstrycket, Regeringens Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av 
totalförsvaret, (Stockholm) 
 
Riksdagstrycket, Regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar, 
(Stockholm) 
 
The Europeanization of Solutions, Utkast till kapitel ingående i 
doktorsavhandling, Eriksson, Arita, (Stockholm), 2005 
 
The European Security and Defence Policy: A Fourth System of European 
Foreign Policy?, Politique Européenne nr. 17, Britz, Malena och Eriksson, 
Arita, (Stockholm), 2005 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS FHS beteckning: 323/6:1 
Major Anders Mihlzén 2006-08-07 2  
Chefsprogrammet 04-06     
           Bilaga 2. 
 
Litteraturförteckning 
Andersson, Jan Joel, Sverige och Europas försvar, (Stockholm: 
Utrikespolitiska institutet), 2005 
 
Andrén, Nils: Säkerhetspolitik, analyser och tillämpningar, (Stockholm: 
Norstedts Juridik), 2002 
 
Beaufre, André: Modern strategi för fred och krig, (Göteborg: Prisma), 1963 
 
Buzan Barry, Waever Ole, De Wilde Jaap, Security- A New Framework For 
Analysis (Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc, USA), 1998 
 
Cini, Michelle (Editor), European Union Politics, (Oxford: Oxford university 
press), 2003 
 
Clausewitz, Carl, Om kriget (Mårtensson, Böhme och Johansson), 
(Stockholm: Bonnier fakta bokförlag AB), 1991 
 
Diesen, Sverre: Militær strategi, (Oslo: Cappelen akademisk forlag), 2000 
 
Ekengren, Magnus och Larsson, Sara, Säkerhet och försvar i framtidens EU, 
(Stockholm: EO- print AB), 2003 
 
Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H och Wängnerud L, Metodpraktikan – 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, (Stockholm: Norstedts 
Juridik AB), Andra upplagan, 2003  
 
Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio (Eds), The Politics of 
Europeanization, (Oxford: Oxford University Press), 2003 
 
 
Källor på Internet 
EU: s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 
Hämtat 2006-03-06 
http://www.regeringen.se/sb/d/2559;jsessionid=a8Ncqanoezth      
 
Fakta om EU: Utrikes- och säkerhetspolitik. 
Hämtat 2006-03-06 
http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate 
 
Headline Goal 2010.  
Hämtat 2006-03-06 
http://www.ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf   
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- UPPSATS FHS beteckning: 323/6:1 
Major Anders Mihlzén 2006-08-07 3  
Chefsprogrammet 04-06     
             
                           Bilaga 2. 
 
Helsinki European Council, annex IV of the Presidency Conclusions. 
Hämtat 2006-03-08 
http://www.ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/Helsinki%20European%20Council%
20-%20Annex%20IV%20of%20the%20Presidency%20Conclusions.pdf    
            
 
Helsinki Headline Goal. 
Hämtat 2006-03-06 
http://www.ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/Helsinki%20Headline%20Goal.pdf  
 
Petersberg tasks. 
Hämtat 9/5-2006-05-09 
http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf     
 
Sverige och FN,  
Hämtat 2006-03-06 
http://www.regeringen.se/sb/d/2558;jsessionid=aEkvIaAWASga     
 
Sverige och Nato. 
Hämtat 2006-03-06 
http://www.regeringen.se/sb/d/2561    
 
Sveriges säkerhetspolitiska linje, 2002, uppdaterad 2004-09-21. 
Hämtat 2006-03-06 
http://www.regeringen.se/sb/d/1992/a/19814;jsessionid=acnCP6r-Afrb#19814   
 
The Headline Goal. 
Hämtat 2006-03-07 
http://www.iss-eu.org/esdp/05-gl.pdf  
 
Utrikesdeklarationen 9/2 2005.  
Hämtat 2006-03-06 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/89/85/d59849b9.pdf     
 
Översikt över EU: s verksamhetsområden; Utrikes- och säkerhetspolitik.  
Hämtat 2006-03-06 
http://www.europa.eu.int/pol/cfsp/overview_sv.htm  


