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Sammandrag 
1999 överenskom den Europeiska Unionen om Helsinki Headline Goal (HHG). ”HHG” gav ett antal 
förmågor för krishantering som Unionen skall disponera 2003. Denna uppsats analyserar hur 
överenskommelsen om ”HHG” påverkat Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes strategi och 
försvarsmaktsstruktur. Analysen sker ur Keohanes, Nyes och Hoffmans tolkning om institutionell teori 
där även realismen har en stor inverkan. Det empiriska materialet är officiella texter utgivna av de olika 
staternas försvarsdepartement. Metoden som använts är en jämförelse mellan staternas strategi och 
försvarsmaktsstruktur före och efter ”HHG”. Analysen påvisar att samtliga tre staters strategi har 
påverkats av ”HHG” men i olika omfattning. Störst har den institutionella påverkan varit på 
Storbritanniens strategi. De tre staternas försvarsmaktsstrukturer har inte påverkats i samma omfattning 
som strategierna. Till den mindre förändrade försvarsmaktsstrukturen kan finnas många förklaringar. En 
jämförelse med den stat som bevisligen har autonom förmåga att genomföra krishanteringsoperationer, 
USA, visar behovet av samarbete mellan de tre staterna för att uppnå effekt. En förklaring till hur 
staterna agerar kan återfinnas i statens självbild. Hur staten uppfattar sig själv ger motiv till dess uttryck 
att vara en jämbördig partner till dem de uppfattar som sina likar i Europa. 
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Storbritanniens, Tysklands och 
Frankrikes väg efter Helsinki 
Headline Goals – En studie i 

nationella strategier 
 

1.Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

Konflikten i Kosovo blev, inom ramen för en gemensam utrikes- 

och säkerhetspolitik, en vändpunkt för de europeiska staterna. 

Konflikten klargjorde ytterligare för dessa europeiska stater det 

stora gapet mellan USA och dem själva. USA var överlägset i 

underrättelseinhämtning. USA hade mer precisionsbekämpande 

system, överlägsna flyg- och sjötransportresurser, och överlägsna 

logistik och sambandsresurser. Kosovo demonstrerade med all 

önskvärd tydlighet, trots åratal av uttalanden och pappersexercis, 

hur de europeiska ekonomiska och diplomatiska styrkorna inte 

kunde backas upp av trovärdiga militära medel.1 

 

Utvecklingen inom den europeiska gemensamma säkerhets- och utrikes 

politiken har de senare åren inneburit stora institutionella åtaganden för 

staterna inom Europeiska Unionen. Genom det så kallade Helsinki 

Headline Goal beslutades att Unionen skall besitta en trovärdig militär 

förmåga att agera i kriser i Europas när område. Det europeiska rådets 

möte i Helsingfors låg till exempel bakom att EU:s militära 

krishanteringsförmåga fick en tydligare distinktion. Ramverket för 

uppsatsen är den institutionella påverkan på nationella strategier. Syftet 

                                                 
1 van Ham, Europe´s New Defence Ambitions: Implications for NATO, the US and 
Russia, (Garmisch- Partenkirchen, Marshall Centre Papers, Garmisch- Partenkirchen, 
2001), s. 6.  
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med uppsatsen är att analysera om och i så fall hur uppbyggnaden av 

EU: s krishanteringsförmåga påverkar några enskilda staters nationella 

strategier och försvarsmaktsstrukturer. Det är intressant att se om det kan 

påvisas att besluten som tas i EU om olika militära kapaciteter får 

genomslag i en nationell strategi och i vilken mån EU anges som motiv 

för förändringarna. Litteratur som är skriven för att jämföra institutioners 

inverkan på statliga strategier är framförallt The European Union and 

National Defence Policy som är redigerad av Jolyon Howorth och Anand 

Menon. I denna bok studeras bland annat denna relation, institutioners 

inverkan på statliga strategier, för de tre staterna i denna uppsats, 

Storbritannien, Tyskland och Frankrike. En annan skrift, Achieving the 

Helsinki Headline Goal, utgiven av Kings College i London, är 

intressant då den granskar bristerna i europeisk militär förmåga för 

krishantering. Den här uppsatsen tar drag av bägge dessa forskningar och 

sätter ihop dem i ett sammanhang vilket ger att institutionell påverkan, 

uttalad politik och eventuella förändringar i den fysiska basen kan 

beskrivas och till del förklaras. En ytterligare aspekt som ger mervärde 

är jämförelsen mellan europeisk och amerikansk försvarsmaktsstruktur 

avseende vissa, för internationella insatser, gränssättande system. Detta 

ger att resultaten sätts in i en bredare kontext. 

 

Denna uppsats avser beskriva och förklara om och i så fall hur 

Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes försvarsstrategi förändrats 

efter europeiska rådets möte i Helsingfors 1999. Den avser också 

jämföra om det föreligger skillnader i vilken omfattning de tre staternas 

strategier förändrats i förhållande till varandra. Den uttalade politiken 

och strategin skall härledas till om några strukturella förändringar kan 

påvisas.  

 

1.2 Disposition 
Uppsatsens disponeras i en inledande del där teorianknytningen, centrala 

begrepp, den metod som använts med mera för uppsatsen hanteras för att 
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ge en grund till hur och med vilket perspektiv uppsatsen är skriven. 

Kapitlet beskriver också några av de förmågor som Europa kritiseras för 

att vara bristfälliga i. De frågor som uppsatsen skall besvara återfinns 

också där.  

 

Den andra delen avhandlar det empiriska materialet där 

faktaunderbyggnaden för analysen innefattas. I denna del återfinns 

grunden för uppsatsen, det vill säga, Helsinki Headline Goal med dess 

innebörd och åtaganden av och för medlemsstaterna i Europeiska 

Unionen. I detta material återfinns också Storbritanniens, Tysklands och 

Frankrikes strategier före och efter mötet 1999 i Helsingfors. De tre 

granskade staternas försvarsmaktsstrukturer beskrivs avseende dessa 

förmågor före Helsinki Headline Goal togs fram och hur de ser ut idag. 

Varje stats delkapitel avslutas med en redovisning av resultatet. Hela 

kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av respektive stats 

utveckling efter mötet i Helsingfors 1999 samt en sammanvägning av 

Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes utveckling för att se huruvida 

det finns likheter eller skillnader. I detta kapitel besvaras två av de 

uppställda frågorna.  

 

I den avslutande diskussionen genomförs en jämförelse med USA: s 

förmåga för att sätta in de tre staternas förmågor i ett sammanhang. 

Denna jämförelse är viktig då den relaterar de tre staterna, 

Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes makt med en supermakt. En 

supermakt som bevisligen kan genomföra krishanteringsoperationer på 

egen hand. I diskussionen sker en återkoppling mot teorianknytningen 

där den institutionella påverkan på statens strategi diskuteras samt 

huruvida det kan påstås att den institutionella påverkan ger 

återkopplingar på statens strukturella bas i form av dess försvar. Är 

utvecklingen mer realistiskt präglad eller mer institutionell? Här 

diskuteras också vad som kan ligga bakom utvecklingen eller bristen på 

sådan genom att söka möjliga förklaringar på det resultat som getts i det 
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tidigare kapitlet. Avslutningsvis ges några avslutande kommentarer ur en 

mer personlig synvinkel. Diskussionskapitlet ger också några förslag på 

fortsatta områden att studera i den närmaste framtiden. Med denna 

inledning går vi in på den teoretiska anknytningen. 

 

1.3 Teorier och frågeställningar 
Teorianknytningen grundar sig i en bok av Robert O Keohane,  Joseph S. 

Nye och Stanley Hoffmann kallad After the Cold War där samspelet 

mellan institutioner och statliga strategier belyses.2 I boken anges att 

realistiska teorier och institutionella teorier är för specificerade var för 

sig för att kunna belysa samspelet mellan en institution, som EU, och en 

aktör, som Storbritannien, Tyskland eller Frankrike. En kombination av 

dessa två teorier ger dock stora fördelar.  

 

Syftet med detta tillvägagångssätt är att beskriva och förklara statliga 

strategier och hur institutioner påverkar strategierna. Genom att använda 

det realistiska och institutionella ramverket för analys kan det visas hur 

statliga strategier inverkan av institutionella påverkningar.  

 

Institutioner har sedan andra världskrigets slut en stor inverkan på 

staternas agerande sinsemellan. Staternas beteende gentemot varandra är 

i hög grad reglerat genom institutioner. Exempel på institutioner som 

influerar staterna är NATO, EU, WTO och OECD med flera.3 Dessa 

institutioner har inte påtvingats staterna utan skapades av staterna för att 

lättare och till lägre kostnader uppnå sina nationella intressen genom en 

samordning av olika länders policy. Bland staterna uppmuntras, genom 

institutionerna, överenskommelser genom att skapa övergripande praxis 

och regler syftande till att göra förhandlingar lättare.4 Mellanstatliga 

förhandlingar kan få ett forum i en internationell miljö. Genom att på ett 

                                                 
2 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Stanley Hoffmann,, After the Cold War, (Harvard, 
President and Fellows of Harvard College, Harvard University, 1993), preface. 
3 Ibid, s. 2. 
4 Ibid, s. 3. 
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enkelt sätt sprida information om hur staterna beter sig och förhåller sig 

till de ingångna överenskommelserna begränsas staters mer egensinniga 

beteenden och fokus skapas för mer samordnad verksamhet. En 

samordnad verksamhet som kan accepteras av alla i institutionen 

ingående parter.  

 

Institutionerna skapar således en markant skillnad i det internationella 

systemet genom att ett nätverk, som skapar band, mellan staterna uppstår 

och inte genom ett påtvingat instrument vilket en överstatlig makt skulle 

kunna uppfattas som. 5 

Institutionen kan genom att vara ett nätverk, mötesforum och 

informationsspridare minska säkerhetsdilemmat.6 Genom dessa nämnda 

fördelar minskar misstron mellan staterna. Dessa institutioner skapar 

också en gemensam utgångspunkt för statschefer att handskas med oro 

och osäkerheter. Den institutionella teorin kan jämföras mot realism och 

liberalism då den tar drag från bägge perspektiven.  

 

1.2.1 Realismen som teori 

Grunden för realistiska idéer och antaganden är en pessimistisk syn på 

människans natur och en övertygelse att internationella konflikter 

slutligen löses med våld.7 Andra kännetecken är att nationell säkerhet 

och nationens överlevnad hålls högt. Människan antas vara upptagen 

med sitt eget välbefinnande. Detta ”egna” välbefinnande skall vara högre 

i komparation med andra människors. Människan strävar efter att ha ”the 

edge8” i relationen till andra människor, inkluderande i internationella 

relationer med andra stater. Denna strävan efter ”the edge” antas vara 

                                                 
5 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Stanley Hoffmann, After the Cold War,  s. 2,3. 
6 Säkerhetsdilemmat, när en stat rustar för att öka sin egen säkerhet, upplever de 
kringliggande staterna ett ökat hot vilket ger att de också rustar. En kapprustning kan 
uppstå för att öka säkerheten vilket i realiteten ger att säkerheten minskar för alla 
inblandade parter. 
7 Jackson, Robert & Sörensen Georg, Introduction to International Relations, (Oxford, 
Oxford University Press, 1999), s. 68. 
8 Ibid, s. 68. 
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likadan bland alla människor. Realism fokuserar på stater som aktörer 

och hur staternas strävande efter makt och inflytande skapar konflikter.9 

Realismen hör hemma i ett anarkiskt system där det inte finns någon 

överstatlighet, som kan säkra statens oberoende och säkerhet, utan var 

stat måste själv säkra sin trygghet. I teorin ingår maktbalans konceptet 

där en mäktig stat kommer att balanseras genom att mindre stater allierar 

sig för att hindra den mäktiga staten att expandera på småstaternas 

bekostnad. Rent realistiskt sett har institutioner en marginell påverkan på 

staternas beteende.10 

 

1.2.2 Liberal teori 

Den liberala teorin influerar till del institutionell teori. Det är motivet till 

att den liberala teorin kortfattat beskrivs i detta avsnitt. Liberal teori 

kritiserar realismens anarkiska tyngdpunkt. Liberalerna hävdar att stater 

är olika och således är inte maktsträvandet den allena rådande 

drivkraften. De anser att det finns stora skillnader i staternas 

institutioner, policies och politiska ståndpunkter. Intressen skapas, de 

finns inte bara där som naturlig del. Det är inte bara geopolitiskt fysisk 

placering som betyder något utan andra intressen som kan vara både 

materiella och ideologiska. En demokrati behandlar till exempel en 

autokrati annorlunda än en annan demokrati. Likaledes behandlar en 

autokrati en annan autokrati annorlunda än en demokrati. Det finns två 

avgörande skillnader i hur dessa två statstyper uppträder ur ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv. För det första startar en liberal demokrati 

aldrig krig mot en annan liberal demokrati. 11 För det andra har staterna 

omfattande transnationella förhållanden vilket skapar ett nä tverk av 

social och ekonomisk interdependens. För att förstå en stat måste dess 

struktur förstås. Med struktur menas staternas interna institutioners 

karaktär och statens policy nätverk. Detta studeras i liberalismen.  

                                                 
9 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Stanley Hoffmann, After the Cold War, s. 4. 
10 Ibid, s. 4. 
11 Ibid, s. 4. 
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1.2.3 Institutionell teori och frågeställningar 

Institutionalisterna fokuserar inte på internationella systemets struktur, 

realismen, och inte heller på interaktionen mellan inrikes förhållanden 

kontra internationella relationer, liberalismen. Institutionalisterna 

fokuserar på internationella politiska processer. Institutionalisterna 

analyserar skillnader i tid och rum för staternas förmåga att 

kommunicera och samarbeta med varandra och att förbättringar i 

kommunikation eller samarbete kan ge möjlighet att omdefiniera 

nationella intressen och ändra statens strategi. Institutionell teori hävdar 

att, trots att det inte finns en överstatlighet, kan stater samarbeta väl 

under väl definierade förhållanden. Förutsättningar för detta är att det 

finns ömsesidiga intressen som gör att större vinster kan nås genom 

samarbete än genom att agera ensamt. Långvariga förhållanden mellan 

ett mindre antal stater ger att en norm för vad som är acceptabelt 

beteende skapas. Detta är i sin tur konfliktminskande då det skapar en 

metod för att hantera de intressetvister som uppstår.12 Internationella 

institutioner kan underlätta samarbetet genom att skapa forum för 

förhandlingar, minska misstroendet genom informationsspridning om 

andra staters policy (vilja mm) och genom att påverka statschefers 

förväntningar om framtiden. Genom detta kan internationella 

institutioner påverka vilka strategier en stat väljer att följa och vilka 

beslut staten tar.13 

 

I institutionell teori återfinns drag av både realism och liberalism. 

Realism genom att det är framförallt stater som är aktörer och att statens 

relativa makt i förhållande till andra staters påverkar dess agerande. 

Stater söker uppnå sina nationella intressen. Staterna är dock inte de 

enda aktörerna som påverkar. Även mer liberala tongångar som 

ekonomiska och ekologiska beroenden stater emellan påverkar staternas 

                                                 
12 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Stanley Hoffmann, After the Cold War, s. 5. 
13 Ibid, s. 5. 
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beteende. Staters interdependens skapar behov för samarbete och påvisar 

att gemensamma intressen för flera stater finns. Genom 

interdependensen uppstår transnationella koalitioner som i sin tur har 

behov av att skapa institutioner för att hantera dessa frågor.14 Mycket av 

det som gör EU intressant som en transnationell arena är bevisen på 

institutionell kreativitet. EU institutionerna står för både möjligheter, 

hinder samt kanaliserar och skapar struktur för beteendet mellan 

aktörerna från de olika staterna.15 

 

Med institutionell teori menas i denna uppsats Keohanes, Nyes och 

Hoffmanns tolkning. Den tolkning av institutionell teori som jag i 

ovanstående del har redogjort för. Denna teoritillämpning ger 

bakgrunden till frågorna som uppsatsen ställer och motiverar svaren ur 

ett realistiskt eller institutionellt perspektiv. Nyckelord för 

teoritillämpning är att beskriva och förklara en händelseutveckling. De 

frågeställningar som denna tolkning har gett är: 

1. Har uppbyggnaden av EU: s militära krishanteringsförmåga 

förändrat ländernas strategier? 

2. Har uppbyggnaden av EU: s militära krishanteringsförmåga 

förändrat ländernas försvarsmaktsstrukturer? 

3. Hur kan eventuella förändringar i strategi eller 

försvarsmaktsstruktur förklaras? 

Det har tidigare nämnts att den institutionella teorin analyserar skillnader 

i tid och rum för staternas förmåga att kommunicera och samarbeta. 

Förbättringar i kommunikation eller samarbete kan ge möjlighet att 

omdefiniera nationella intressen och ändra statens strategi. Helsinki 

Headline Goal antogs 1999 i ministerrådet. Har de nationella intressena 

och strategin förändrats efter detta? Väljer staten att i sin strategi ej uttala 

en önskan om ett ökat samarbete med sina grannländer behåller staten 

                                                 
14 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Stanley Hoffmann, After the Cold War, s. 5. 
15 Helen Wallace, Policy making in the European Union, edited by Wallace and 
Wallace (Oxford, Oxford University Press, 2000), s. 44.  
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sin realistiska syn. Nyckelord för realismen kan vara, att vara autonom 

och själv kunna trygga sin säkerhet. Väljer staten däremot att uttala en 

önskan om ökat internationellt samarbete innebär det att den 

institutionella påverkan har fått ett ökat inflytande. 

 

För att kunna styrka staternas strategier med hur resultatet av 

försvarsmaktsstrukturer skall tolkas använder vi oss av markörer i form 

av system. Anskaffas system med hög internationell verkan har den 

institutionella påverkan varit stark. Anskaffas eller behålls inte sådana 

system kan antas att realismen är mer styrande. Vad system med hög 

internationell verkan är beskrivs i metoden. Har ingen förändring av 

försvarsmaktstrukturen skett mellan mättidpunkterna innebär det ett 

resultat av mer realistisk karaktär. 

 

1.4 Metod  
Metoden är att ha två mättillfällen, ett mättillfälle före mötet i 

Helsingfors och ett mättillfälle efter att Helsinki Headline Goal är 

överenskommet. Dessa mättillfällen syftar till att ge grunden för att 

kunna analysera huruvida det kan påvisas att Helsinki Headline Goal fått 

genomslag i ländernas nationella försvarsstrategi. Motsvarande 

jämförelse sker mellan den försvarsmaktsstruktur respektive stat hade 

före Helsinki Headline Goal och vilken de hade efter. Tidpunkten för 

mättillfället efter avtalet är de senaste tillgängliga uppgifterna med 

motivet att få resultatet så nära Helsinki Headline Goal: s ikraftträdande 

som möjligt. Ett ikraftträdande som är tänkt att ske 2003. Att ha så 

aktuellt material som möjligt anser jag ger högre aktualitet. De 

dokument som omfattas för studien är de som är utgivna närmast före 

mötet 1999 och det senaste tillgängliga dokumentet utvisande aktuell 

strategi. Genom att jämföra vilken vikt som tillägnas EU- samarbetet 

före och efter 1999 i skrift kan det förklaras vilken betydelse EU som 

institution har haft på Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes 

officiella strategi. Överenskommelsen vid det europeiska rådets möte i 
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Helsingfors 1999, givande Helsinki Headline Goal, är det institutionella 

uttryck mot vilken utvecklingen vägs.  

 

För att mäta förändringar och påverkan på strategierna används två 

metoder. Den första är en rent mängdmässig jämförelse. Hur mycket 

fysiskt utrymme i de officiella försvarsdokumenten ges de gemensamma 

europeiska försvars- och krishanteringsförmågorna före 1999 i 

jämförelse med hur mycket utrymme dessa frågor ges 2001/2002? Den 

andra analysfrågan blir en vägning av ordens tyngd före 1999 och 

2001/2002. Det är också intressant att se om Helsinki Headline Goal 

anges specifikt som skäl för eventuella förändringar. Den senare blir 

således en subjektiv värdering men ändå betydelsefull för att kunna se 

om och i så fall hur strategin förändras. Med dessa två analyser avses 

eventuella skillnader i strategin kunna påvisas. Kritik som kan riktas mot 

denna metod är resultatet inte kan bevisligen sägas ha en enda 

förklaringskälla. En annan kritik mot metoden är naturligtvis det 

avgränsade empiriska materialet vilket begränsar underlaget på vilket 

analysen görs. 

 

Den andra analysdelen avser beskriva huruvida det kan påstås att 

Helsinki Headline Goal har fått genomslag i statens 

försvarsmaktsstruktur. I analysen ingår några av de, av en yttre aktör, 

påtalade bristerna i de europeiska försvarsmakterna. USA har under en 

längre tid kritiserat de europeiska staterna för att inte ta tillräckligt stort 

ansvar för insatserna.16 Uppsatsen avser analysera eventuella 

förändringar i försvarsbudgeten i Storbritannien, Tyskland och Frankrike 

                                                 
16 NATO press conference in Ljubljana, U.S Ambassador Burns added that the 
European allies "need to do more, invest more money, raise their defense spending -- 
particularly as a percentage of gross domestic product -- in order to invest in the new 
technologies. If this does not happen, the gap between the United States and our allies 
will widen further; and it will mean that the United States will have to shoulder a 
greater share of the responsibility for resolving crises here in Europe and beyond 
Europe” 01 March 2002, tillgänglig på internet, 
(http://www.usembassy.it/file2002_03/alia/a2030106.htm) 
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från tiden före och efter Helsinki Headline Goal. Utöver budget 

analyseras ett antal gränssättande system för att kunna agera 

internationellt. System som stridsvagnar, artilleri och fasta 

försvarsinstallationer är system som är framtagna för ett nationellt 

försvar. Systemen syftar till att staten skall vara autonom och själv 

trygga sin säkerhet, ord som kan kopplas till realismen. Dessa 

operationer skall i huvudsak ske på eget territorium. För att kunna 

genomföra en operation utom landets egna gränser krävs även andra 

system. Jag har valt följande områden för analysen: 

 

Yrkes kontra värnpliktsförsvar: Antal soldater som respektive land 

har till sitt förfogande och huruvida dessa är yrkes- eller 

kontraktsanställda eller värnpliktiga och reserver. Värnpliktiga eller 

reserver är mest lämpade för hot mot det egna territoriet. Den här frågan 

är väsentlig då europeisk krishanteringsförmåga avses användas utanför 

Europeiska Unionen. Yrkesförband har generellt kortare insatstider, 

vilket är viktigt vid kriser då tidsfaktorn ofta är avgörande. Att 

operationerna skall ske utomlands ger i sin tur ger att värnpliktiga eller 

reserver inte alltid kan användas. Att inte kunna använda värnpliktiga 

soldater eller inkallade reserver motiveras av flera skäl, där några 

exempel är kompetensmässiga, systemen som skall bemannas är mycket 

komplexa. Ett annat att inkallelse av soldater innebär ett avbräck i den 

normala samhälleliga produktionen eller att insats med värnpliktiga inte 

kan genomföras med hänsyn till hemmaopinionen eller med hänsyn till 

nationell juridik. En förändring till mer yrkesförsvar kan tolkas som en 

minskad påverkan av realistiska värden som hot mot sin egen trygghet. 

Markrobot: Hot mot egna territoriet ger att nationen är mer förlusttålig. 

Vid internationella operationer är känsligheten för förluster större vilket 

gynnar insatser med obemannade system. Ett anskaffande av 

markrobotförmåga är ett tecken på högre vilja att ta ansvar i en 

krishanteringsoperation och därmed en ökad institutionalisering. 
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Strategisk transport: Om staten har territorier bortom sitt eget 

hemmaland är det motiverat med strategiska transportresurser. Om en 

ökning av strategiska transportresurser sker, trots att hotet mot statens 

territorium inte visar någon ökning, kan detta tolkas som en ökad vilja 

att delta i internationella operationer. Ett vidmakthållande av befintliga 

transportsystem kan också ses som en ökad internationalisering då 

övriga mer nationella system minskar. Procentuellt sett blir andelen 

transportkapacitet i relation till övriga system högre. 

Underrättelseförmåga: I uppsatsen granskas spaningssatelliter. Dessa 

har marginell inverkan på försvaret av hemmaterritoriet då dessa behov 

kan lösas av andra underrättelsesystem. Ett anskaffande av satelliter kan 

tolkas som en ökad internationalisering. 

Ledningssystem: Högkvarter för ledande av samtliga försvarsgrenar och 

med deltagare ur flera nationer som erbjuds EU är tecken på genomslag 

av Helsinki Headline Goal. (JOINT, Combined) Högkvarter kan även 

användas för nationellt bruk. 

 

Dessa, för en krishanteringsoperation, väsentliga områden ger 

analysverktyget för den andra delen i uppsatsen. Hur dessa system har 

valts kan motiveras av följande modell, där fasta installationer tas med 

för att markera var de skulle hamna på en sådan här skala: 
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En ökad internationalisering ser jag som en ökad institutionalisering då 

dessa operationer genomförs tillsammans med andra stater. Om ingen 

förändring av strukturen kan påvisas är det ett tecken på ett behållande 

av ett mer realistisk perspektiv. Några av dessa system påtalas i Helsinki 

Headline Goal och därmed ges en institutionell press för anskaffandet av 

dessa system. Mätpunkter blir således: 

?? Försvarsbudget  

?? Antal soldater i Försvarsmakten i förhållandet yrkes- och 

kontraktsanställda respektive värnpliktiga och reserver 

?? Markrobotförmåga 

?? Strategisk sjötransport, specialtonnage 

?? Strategisk lufttransport, militärt transportflyg 

?? Strategisk underrättelseförmåga, underrättelseinhämtnings 

satelliter 

?? Militärstrategisk ledningsförmåga, högkvarter 

 Nationellt, 
realism 

Internationellt, 
institutionell 
inverkan 

*Satellit  

*Yrkessoldater 

*Högkvarter 

*Värnpliktiga/reserver 

*Markrobot 

*Sjötransport  

*Lufttransport

*Fasta 
installationer 
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En svårighet med denna analys modell är att förändringar kan vara 

påkallade av andra skäl än av Helsinki Headline Goal. Andra skäl skulle 

kunna vara, ekonomiska, försvarsindustriella eller avtal som gör att 

avseende en viss förmåga förlitar sig staten på en annan aktör. Det är 

dock viktigt att dessa förmågor finns i staternas försvarsmaktsstrukturer 

om Helsinki Headline Goal uppgifterna skall kunna lösas av europeiska 

stater självständigt utan att vara beroende av utländskt stöd. Sammanvägt 

ger de olika mätpunkterna en bra bild av om och i så fall hur statens 

strategi och försvarsmaktsstruktur har påverkats av Helsinki Headline 

Goal.  

 

Uppsatsen tar sitt avstamp i de tre staterna, Storbritannien, Frankrike och 

Tysklands uttalade nationella strategi och försvarsmaktsstruktur före 

europeiska rådets möte i Helsingfors 1999. 

 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningarna är betydande med hänsyn till ämnets stora omfattning. 

Uppsatsen berör endast politik i form av utgivna officiella dokument 

rörande Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes försvarspolicy riktat 

mot EU och, i viss mån, i jämförelsesyfte mot NATO. Den teoretiska 

granskningen av institutionell påverkan sker endast mot EU och inte mot 

andra institutioner som exempelvis NATO. Samarbeten som sker inom 

försvarsindustrin, LOI med mera berörs inte. Motivet till detta är att 

enbart försvarsindustrisamarbetet förtjänar en egen studie. Det 

omfattande material som finns om detta område ryms inte i denna 

uppsats. Denna studie inriktar sig enbart på vad dessa tre staters 

försvarsdepartement uttalar som strategi och hur denna strategi 

motiveras eller passar in i Helsinki Headline Goal. Kärnvapen strategier 

för Storbritannien och Frankrike berörs inte då dessa har lite att göra 

med de så kallade Petersbergsuppgifterna. I strategi och säkerhetspolitik 
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kan inläsas många ämnesområden, denna uppsats avhandlar militära 

förmågor och inte det ”vidgade säkerhetsbegreppet”. 
 

1.6 Det empiriska materialet 
Det empiriska materialet är i huvudsak hämtat från officiella texter. 

Avtalen är hämtade från Europeiska Unionens hemsida, dock är det den 

svenska översättningen. Det primära källmaterialet är hämtat från 

Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes försvarsdepartement. Det 

primära källmaterialet är jämförbart med varandra även om de har olika 

beteckningar. Önskvärt hade varit om det hade funnits ”Vit böcker” för 

varje land från tiden före Helsinki Headline Goal, exempelvis från 1998, 

och en annan från tiden efter avtalet, exempelvis från 2002. Detta är inte 

fallet då ”Vitböcker” ges ut med olika långa tidsintervall och att vissa 

stater, exempelvis Storbritannien som använder sig av ”Defence papers” 

istället. 

 

För den brittiska strategin före Helsinki Headline Goal används Ministry 

of Defence, ”The Strategic Defence Review” och dess ”Supporting 

essays”. För att utläsa den aktuella strategin för Storbritannien finns två, 

av Ministry of Defence, utgivna paper. Ett är Paper no 2, ”Multinational 

Co-operation”, som avhandlar multinationellt försvarssamarbete och det 

andra är Paper no 3, ”European Defence”, avhandlande europeiskt 

försvar.  

 

För Tysklands del används statens senaste ”Vitbok” daterad 1994 för att 

belysa tiden före mötet i Helsingfors och Utdrag från en tysk 

Kommissions rapport till den federala regeringen kallat ”A fundamental 

renewal”. En skrift utgiven av tyska försvarsdepartementet ”The 

Bundeswehr- advancing steadily into the 21st century” används också 

för att beskriva nu och framtid. Tyskland står inför stora förändringar 

och därför väljs denna litteratur för sin aktualitet. Senare i år, 2002, 

avses en ny ”Vitbok” att publiceras för tysk säkerhetspolitik.  
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För Frankrikes del används ”le livre blanc” från 1994 med de officiella 

uppdateringar som getts i februari 1999 för att ge bilden av strategin före 

mötet i Helsingfors. För nutid och framtid används de officiella 

dokument som är publicerade på Internet av Försvarsdepartementet. 

Frankrike har ett gällande program, 1997 – 2002, för sin försvarsmakt 

och utrikes- och säkerhetspolitik. Detta program sträcker sig över bägge 

mättillfällena. 

 

Materialet för försvarsmaktsstrukturerna är hämtat från en primärkälla 

som är jämförbar för alla tre länder nämligen ”The Military Balance”. 

En bok som utges årligen av ”The International Institute for Strategic 

Studies”. En fördel med denna skrift är att den utges med jämna 

mellanrum och att resultatet presenteras på ett likvärdigt sätt. Detta ger 

en bra analysgrund. 

 

Sekundära källor är främst den omfattande litteratur som är skriven om 

dessa tre länders interna säkerhetspolitik och relationer till varandra och 

används främst för att stödja och/eller pröva resonemang.  

 

1.7 Centrala begrepp och aktörer 
DCI (Defence Capabilities Initiative) 1999 beslöt NATO att förbättra 

sina försvarsförmågor syftande till att säkerställa effektiviteten i framtida 

multinationella operationer. Fokus för detta initiativ är att förbättra 

interoperabiliteten inom områden som insättande av förband i 

operationsområdet, rörligheten för alliansens styrkor, att klara av att 

vidmakthålla dessa och deras logistik samt lednings och 

informationssystem. 17 

ESDI (European Security and Defence Identity) Syftet med detta 

initiativ är att ombalancera rollerna och ansvaret mellan Europa och 

Nord Amerika. Initiala arrangemang av NATO med VEU för europeiskt 
                                                 
17 NATO Office of Information and Press 2002-02-28 
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ledda operationer med NATO tillgångar och kapaciteter är nu antagna av 

EU. En viktig del i ESDI är förbättringen av europeiska kapaciteter.18 

ESDP (European Security and Defence Policy) Underbegrepp för 

säkerhets- och förvarspolicy inom ramen för gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik för de europeiska staterna ingående i Europeiska 

Unionen. 

EU (Europeiska Unionen) avser de stater som för närvarande är 

medlemmar i Europeiska Unionen. 19 

Helsinki Headline Goal De målsättningar för europeisk 

krishanteringsförmåga vilket beslutades i december 1999 i Helsingfors 

av Europeiska rådet. Beskrivning följer i kapitel 2.1. 

GUSP (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik) se ESDP. 

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Den Nordatlantiska 

försvarsorganisation som grundades 1949 och har sitt huvudkontor i 

Brussel. 20 

Självbild och identitet Med självbild och identitet avses hur staten ser 

på sig själv och vill uppfatta sig själv. För vidare förklaring se Aggestam 

et al.21 

Säkerhetspolitik definieras som ”nationell säkerhetspolitik” det vill 

säga en sammanfattande benämning 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 andra stater, i det 

internationella systemet.22 

                                                 
18 NATO Office of Information and Press 2002-02-28 
19 Följande länder är för närvarande medlemmar: Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. 
20 NATO: s medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, 
Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, 
Tjeckiska republiken, Turkiet, Tyskland, Ungern och USA. 
21 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson, Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik (Lund, 
Studentlitteratur, 2000), s. 42-52. 
22 Nils Andrén, Säkerhetspolitik Analyser och Tillämpningar, (Stockholm, Norstedts 
Juridik, 1997) s. 16.  
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Transatlantiska länken innebär de förbindelser Europa och USA har 

inom ekonomi, politik och militära områden. I uppsatsen berörs främst 

det sistnämnda. 

VEU, WEU(Västeuropeiska unionen) skapades 1948 och har tio 

medlemmar som är tillika medlemmar i NATO. 1992 svarade VEU för 

EU: s säkerhets- och försvarsrelaterade frågor. Sedan 2000 överförs den 

operationella rollen till EU. 23 

 

Aktörerna i uppsatsen är Storbritannien, Tyskland och Frankrike som 

stater och EU som institution. NATO samt USA berörs endast kortfattat i 

jämförelsesyfte.  

 

Efter att ha tagit del av den grund på vilken uppsatsen är skriven går vi 

nu över till studien. Som grund för studien ligger Helsinki Headline Goal 

som är det institutionella uttryck mot vilken analysen sedan sker. 

 

2.Studie 
 

2.1 Helsinki Headline Goal 

Att utveckla en gemensam europeiskt utrikes och säkerhetspolitik 

representerar ett långsiktigt åtagande för medlemsstaterna i Europeiska 

Unionen. Medlemsstaterna har inom ramen för GUSP åtagit sig att skapa 

en trovärdig militär förmåga för att komplettera NATO: s. Denna militära 

förmåga skall klara av en bred flora av krishanteringsuppgifter, de så 

kallade Petersbergs uppgifterna.24 Vid ett möte med europeiska rådet i 

december 1999 i Helsingfors presenterades en klarare bild av mål och 

förmågor som europeisk krishantering skall klara. NATO presenterade ett 

halvår tidigare hur presumtiva europeiska förmågor kan inpassas i NATO 

strukturen. En lista på de brister som uppdagats i de europeiska NATO 

                                                 
23 NATO Office of Information and Press 2002-02-28 
24 Petersbergs uppgifterna härleds till Petersberg Hotel i Bonn 1992. 
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försvarsstrukturerna presenterade NATO under namnet Defence 

Capabilities Initiative (DCI).  

 

För att kunna utveckla de europeiska resurserna har medlemsstaterna 

ställt upp följande mål: år 2003 skall de genom frivilligt samarbete vara i 

stånd att snabbt sätta in och sedan underhålla styrkor som klarar av hela 

skalan av Petersbergs uppgifterna enligt Amsterdamfördraget, inklusive 

de mest krävande, i operationer upp till armékårsnivå (upp till 15 

brigader eller 50 000-60 000 man). De uppgifter som skall kunna lösas 

är: 

- Fredsstödjande uppgifter 

- Konfliktförebyggande uppgifter 

- Fredsbevarande uppgifter 

- Fredsskapande uppgifter 

- Fredsframtvingande uppgifter  

- Fredsbyggande uppgifter 

De två uppgifterna, fredsskapande och fredsframtvingande uppgifter kan 

vara mycket krävande och är i många fall dimensionerande för styrkans 

uppbyggnad. Dessa styrkor bör vara militärt självförsörjande med 

nödvändig lednings- och underrättelseförmåga, logistik, övrig 

underhållstjänst för strid och dessutom, där det är lämpligt, flyg och 

sjöstridskrafter. Medlemsstaterna bör fullt ut kunna sätta in styrkor på 

denna nivå inom 60 dagar och dessutom tillhandahålla små 

snabbinsatsstyrkor som finns ständigt tillgängliga och som kan sättas in 

med mycket korta tidsförhållanden. Medlemsstaterna måste kunna hålla 

styrkorna operabla under minst ett år. För detta kommer det att behövas 

reserver med enheter som kan sättas in  (och underhållsstyrkor) med 

lägre beredskap för att ersätta de ursprungliga styrkorna.25 

 

                                                 
25 Ordförandeskapets slutsatser europeiska rådet, Bilaga IV till I Helsingfors den 10-11 
december 1999, s. 2-3, tillgängligt på internet http://ue.eu.int/pesc/default.asp?lang=sv,  
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Medlemsstaterna har även beslutat att snabbt utveckla mål för de 

kollektiva resurserna på områdena ledning, underrättelsetjänster samt 

strategiska transporter. Medlemsstaterna välkomnar i detta avseende 

följande beslut i den riktningen, vilket vissa medlemsstater redan har 

tillkännagett: 

- Att utveckla och samordna militära resurser för övervakning och 

tidig förvarning. 

- Att öppna befintliga försvarsgrensgemensamma nationella 

högkvarter för officerare från andra medlemsstater. 

- Att stärka de befintliga europeiska multinationella styrkornas 

snabbinsatsförmåga. 

- Att förbereda inrättandet av ett europeiskt kommando för 

flygtransporter. 

- Att öka antalet förband som snabbt kan sättas in. 

- Att stärka kapaciteten för strategiska sjötransporter.26 

Att notera är att de särskilda områden där den europeiska förmågan 

måste stärkas är några av de analysområden som närmare ska granskas 

för de tre staterna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Som första 

stat i analysen granskar vi Storbritannien. 

 

2.2 Storbritannien 

 
2.2.1 Strategi före Helsinki Headline Goal 
Det övergripande målet för försvaret är att stödja regeringens utrikes- 

och säkerhetspolitik.  

Defence serves the aims of foreign and security policy. The 

Government’s manifesto sets out a broad vision of Britain’s role: 

strong in defence; resolute in standing up for our own interests an 

as an advocate for human rights and democracy the world over; a 

                                                 
26 Ordförandeskapets slutsatser, s. 3. 
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reliable and powerful ally; and a leader in Europe and the 

international community.27  

 

Vidare beskriver dokumentet de internationella åtaganden som 

Storbritannien har.  

Underpinning the changes to our forces is our reinforced 

international commitment. NATO will continue as the cornerstone 

of our defence planning, and we intend to build on our role as a 

leading European member of the Alliance. Our commitment to the 

United Nations through our permanent membership of the 

Security Council is also strengthened. We support efforts to help 

make the UN a more effective tool in resolving international 

problems. We are also prominent members of the OSCE and 

WEU.28  

 

För försvarsdepartementet ges målen: ”-to ensure the security and 

defence if the United Kingdom and the Overseas Territories, including 

against terrorism; to support the Government’s foreign policy objectives, 

particularly in promoting international peace and security.”29 I policyns 

ramverk omtalas NATO som den för Europa stabiliserande och 

förtroendeskapande faktorn. I avsnittet om Storbritanniens intressen 

nämns att Storbritannien är en betydande europeisk stat och en ledande 

medlem av den europeiska unionen och därmed är brittisk säkerhet 

omöjligt att avskilja från sina europeiska partners och allierade. NATO är 

organisationen som kan svara för denna säkerhet och även nyuppkomna 

hot som politisk instabilitet: ”Membership of NATO will continue to 

provide UK with its best insurance against all these risks.”30 Lösningen 

på de europeiska staternas säkerhet är kollektiv säkerhet baserad på 

                                                 
27 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review, (London, The Stationary Office 
Ltd, London, 1998), s. 6. 
28 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review, (London, The Stationary Office 
Ltd, London, 1998), s. 4. 
29 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review supporting essays, (London, The 
Stationary Office Ltd, London, 1998), s. iii. 
30 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review, s. 10. 
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NATO, den transatlantiska länken och utvecklandet av en mer effektiv 

europeisk säkerhets och försvarsidentitet (ESDI) i NATO. Detta kan ske 

genom VEU.  

A wide range of other institutions also has major parts to play in 

the development and reinforcement of European Security. The 

European Union has a vital role in helping to preserve and extend 

economic prosperity and political stability, including through the 

Common Foreign and Security Policy. The Western European 

Union has an important role in fostering defence co-operation 

amongst its members, in conflict prevention and, particularly, 

peacekeeping. Development of the European Security and 

Defence identity within NATO will enable the Western European 

Union to carry out these roles more effectively. And the 

Government places high importance on the role of the 

Organisation for Security and Co- operation in Europe which 

embraces 54 states and is uniquely placed to contribute to building 

confidence and preventing conflict in Europe.31  

 

NATO fortsätter att vara den bästa garantin för avskräckning och 

försäkring mot säkerhetsrisker i Europa.32 

 

I Försvarsdepartementets analys klarläggs att Storbritanniens försvars 

struktur och militära förmågor skall baseras på de bidrag Storbritannien 

ger till NATO: s styrkestruktur. De förband och kapaciteter som bidrar 

till NATO: s förmåga skall också kunna användas för nationella intressen 

i Gulfen och i Medelhavet. För att lösa ”övriga” nationella intressen som 

kan uppstå i hemlandet eller utomlands skall samma struktur räcka till, 

inga extra styrkor skall skapas exklusivt för detta. Utöver detta skall 

bidrag kunna ske i FN: s regi eller för att möta t ex terrorism.33 Genom 

att kunna bidra till NATO finns tillräckliga resurser för rent nationella 

                                                 
31 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review, s. 10. 
32 Ibid, s. 2. 
33 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review supporting essays, (London, The 
Stationary Office Ltd, London, 1998), s. 2-4 pkt 24. 
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behov och även de behov som kan uppstå för andra organisationer såsom 

FN. Européerna skall ta ett ökat ansvar för bördorna i NATO. EU nämns 

endast kortfattat och då i sammanhanget som att ett stärkande bör ske av 

VEU som den europeiska komponenten av NATO: ”Collective security 

based on NATO, the transatlantic link, and the continuing development 

of a more effective European Security and Defence Identity in NATO 

through the WEU, continue to offer the best guarantee of deterring and 

insuring against new security risks in Europe.”34 

 

2.2.2 Strategi efter Helsinki Headline Goal 

Storbritanniens strategi för 2001 och framåt är mycket lik 1998 års 

övergripande mål. ”Att agera som en styrka för det goda genom att 

stärka internationell fred och säkerhet”: ”Defend the United Kingdom 

and Overseas Territories, our people and interests;  act as a force for 

good by strengthening international peace and security.”35 De två 

avgörande strategiska målen är att säkerställa att NATO och EU 

ömsesidigt förstärker europeiska militära kapaciteter. Storbritanniens 

multinationella försvarssamarbete har långa traditioner i och med NATO 

anslutningen 1949. I 2001 års utgåva anges varför man nu anser sig vara 

villig att utöka samarbetet, klarlägga fördelarna och göra planer för 

framtiden.  

Multinational co-operation has been the main currency of Britain’s 

conventional defence since the North Atlantic Alliance was founded in 

1949, and it will continue to be so in the 21st Century. This paper 

explains why we believe that now is the right time to extend that co-

operation, examines the benefits and risks of doing so, and sets out our 

plans for the future.36 

                                                 
34 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review supporting essays, s. 2-2, pkt 12. 
35 Ministry of Defence, Defence Policy 2001, tillgänglig på internet 
http://www.mod.uk/issues/policy2001/conclusion.htm 
36 Ministry of Defence, Paper no 2 Multinational Defence Co-operation , (London, The 
Stationary Office Ltd, 2001), s. 2. 
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NATO bibehåller sin starka ställning för säkerheten och Storbritanniens 

arbete i organisationen är mer en norm än ett undantag. 37 Storbritanniens 

erfarenheter av att samarbeta i allianser har varit goda och därför ska nu 

detta samarbete utökas och intensifieras: ”The UK experience of 

Multinational Defence Co-operation has been predominantly positive, 

and the conditions are now right to build on this success and take co-

operation a step further.”38 En starkt bidragande orsak är också att 

resurserna är begränsade och samarbete ger ekonomiska och andra 

fördelar. De styrkor som är Storbritanniens bidrag till NATO rapid 

reaction force är också anmälda till del till FN.39 I paper no 2 nämns 

också EU: s krishanteringsstyrka som ett multinationellt samarbete. Det 

europeiska försvaret tillägnas ett eget paper (no 3). 

 

I paper no 3 European Defence vidgas hotuppfattningen från NATO 

ramen till Helsingfors avtalets implikationer med krishantering.  

We want to strengthen the ability of European nations to act 

together on foreign policy objectives. In addition to national efforts 

and efforts within NATO, this means strengthening the European 

Union’s (EU) Common Foreign and Security Policy (CFSP) and 

enabling the EU to respond to crises, co-ordinating it’s civilian and 

humanitarian assistance with, as necessary, a military element.40 

 

Denna krishantering som måste kunna ske när USA är hårt engagerat på 

annan plats: “They (European nations) should not continue to depend so 

heavily on the United States in dealing with crises in and around 

Europe.”41 Europa har visat att man vill ta ett större ansvar42 och för att 

                                                 
37Ministry of Defence, Paper no 2 Multinational Defence Co-operation, s. 3. 
38 Ibid, s. 4. 
39 Ministry of Defence, Paper no 2 Multinational Defence Co-operation, (London, The 
Stationary Office Ltd, 2001), s. 2-5 
40 Ministry of Defence, Paper no 3 European Defence, (London, The Stationary Office 
Ltd,  2001), s. 2 
41 Ibid, s. 2. 
42 Exemplet som ges är då europeiska stater fyllde tomrummet på Balkan efter att USA 
drog resurser för kriget mot terrorismen. (Ibid, s. 3). 
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uppnå en högre effekt krävs koordinering och samarbete både i 

materielanskaffning och i andra projekt. 

 

2.2.3 Analys av strategin 
I paper no 2, Multinational Defence Co-operation, förklaras att 

Storbritannien anser tiden mogen att utöka sitt internationella samarbete 

och där nämns flera bilaterala och multinationella samarbeten där EU är 

en av dessa. I 1998 års utgåva som kan sammanfattas med att det som är 

dimensionerande för Storbritanniens strategi är NATO och enbart 

NATO. EU: s militära aspekt har, från att knappt nämnts 1998, i 2001 års 

utgåva fått en egen skrift, paper no 3 European Defence. I paper no 3 

European Defence nämns NATO fortfarande som den stora garanten för 

europeisk säkerhet, i likhet med skriften från 1998, men utrymmet i 

övrigt ägnas åt EU:s framtida militära förmåga. Storbritanniens militära 

engagemang utökas till att även kunna agera i denna kontext. 

Mängdmässigt har ett europeiskt försvarssamarbete gått från att vara 

några meningar 1998 till att vara en komplett skrift i samma dignitet som 

övrigt multinationellt samarbete sammantaget. Helsinki Headline Goal, 

som är ett institutionellt uttryck, har därmed fått ett genomslag i 

Storbritanniens strategi.  

 

2.2.4 Försvarsmaktsstruktur före och efter Helsinki Headline Goal 
Med den brittiska strategin analyserad går vi vidare och ser vilket 

genomslag detta haft i försvarsmaktsstrukturen. Vi börjar med de 

ekonomiska förutsättningarna. 

 

Tabell 1: Storbritanniens försvarsbudget 
Budget US$m 1999 års 

penningvärde 

1998 2001 

Försvarsbudget i pengar  38,05043 32,60844 

                                                 
43 The International Institute for Strategic Studies, Strategic Survey 2000/2001, s. 105. 
44 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, 
(Oxford, Oxford University Press, 2001), s. 35 
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Med en nedgång i budgeten från 1998 till 2001 redovisad ska vi jämföra 

personalstyrkorna för 1998 och 2001. 

 

Tabell 2: Storbritanniens personal i försvarsmakten (för beräkning se 
Bilaga Storbritannien) 

Personal 1998 2001 

Antal yrkes/kontrakt soldater i 

FM 

210,94045 211,43046 

Antal värnpliktiga i FM, Reserver 376,30047 247,10048 

 

Personalläget för yrkeskategorin kan konstateras ligga tämligen fast. Det 

är inga avgörande skillnader mellan 1998 och 2001. Däremot minskar de 

brittiska reserverna. En åtgärd som torde frigöra medel vilket till del kan 

motivera den minskade budgeten. Denna åtgärd kan också tolkas som att 

det upplevda hotet mot det egna territoriet minskar 

 

Tabell 3: Storbritanniens system (för beräkning se bilaga Storbritannien) 
System 199849 200150 Anteckning 

Markrobotförmåga 0 75 Tomahawk, ubåtsbaserad 

Strategisk sjötransport,  7 6 Samma transportkapacitet  

Landstigningsbåtar 33  23  LCU/LCVP landing craft 

utility 

Strategisk lufttransport,  77 78  

Underrättelseinhämtning  0 0 Satelliter 

                                                 
45 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1998/1999, 
(Oxford, Oxford University Press, 2001), s. 69. 
46 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, s. 
75. 
47 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1998/1999, s. 
69. 
48 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, s. 
75. 
49 Siffrorna I tabellen är hämtade från, The Institute for Strategic Studies, The Military 
Balance 1998/1999, s. 69, 70, 71, 72. 
50 Siffrorna I tabellen är hämtade från, The Institute for Strategic Studies, The Military 
Balance 2001/2002, s. 75, 76, 77, 78. 
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Ledningsförmåga, 

högkvarter 

1 1 Erbjudet EU från 2003 

 

Storbritanniens försvarsmaktsstruktur har till stor del bevarats 

oförändrat. Storbritanniens struktur är väl anpassad för Petersbergs 

uppgifterna genom att de inte skiljer sig i karaktären från de uppgifter 

som brittisk försvarsmaktsstruktur redan är anpassad för. Britterna avser 

kunna sätta in en första echelong förband med militära transportresurser. 

Den kapaciteten vidmakthåller de men i resultatet kan utläsas att de inte 

utökar den. De avser därefter kunna sätta in en andra echelong med 

inhyrda resurser, ett system som kan jämföras med det amerikanska. 

1996 genomfördes en övning för att se om Storbritannien hade den 

industriella förmågan att snabbt få brittiska flottan till sjöss i en plötslig 

kris. Slutsatsen av denna övning gav att Storbritannien ej längre enskilt 

hade förmågan att klara av en operation motsvarande Falkland. 

Storbritannien har skapat en struktur för kunna sätta in begränsade 

styrkor snabbt och med lite längre tid till förfogande avsevärt större 

styrkor. Storbritannien bidrar med ett högkvarter till EU och de 

disponerar egen markrobotförmåga. Britterna anskaffar även en 

flygburen markrobot i form av Storm Shadow tillsammans med 

Frankrike.51 Britterna är för närvarande inte engagerade i anskaffning av 

underrättelsesatelliter. Britternas struktur visar på högre internationella 

ambitioner för staten, då de minskar sina reserver och anskaffar nya 

system, mer lämpade för internationella insatser, som markrobot. 

Vidmakthållandet och förnyelsen av transportkapaciteten i luften och till 

sjöss, genom leasing av fyra amerikanska C-17 och order på 25 

europeiska Airbus 400M, samt ersättandet av äldre fartyg, är två andra 

tecken på denna ökade internationalisering. 

  

                                                 
51 The International Institute for Strategic Studies, Strategic Survey 2000/2001 (Oxford, 
Oxford University Press, 2001), s. 29. 
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2.3 Tyskland 

2.3.1 Strategi före Helsinki Headline Goal 
Tysklands strategi grundar sig i landets senast utgivna White Paper 

daterat 1994. Skriften präglas av den nyligen genomförda återföreningen 

med tidigare Öst Tyskland och målen för den tyska säkerhetspolicyn är 

att skydda Tyskland och dess befolkning från faror utom och inom 

landet. Att förebygga, begränsa och avsluta kriser som kan påverka 

integriteten och stabiliteten i Tyskland eller för Tysklands allierade. Att 

utveckla en säkerhetsrelation med USA som baseras på gemensamma 

intressen och värderingar. Stärkandet av NATO och den fortsatta 

anpassningen mot nya hot är ett delmål i strategin. Partnerskap med lika 

rättigheter mellan ett enat Europa och Nord Amerika och en 

intensifiering av den europeiska integrationen med en gemensam utrikes 

och säkerhetspolitik. Detta sistnämnda ska ske som ett stärkande av 

VEU som försvarskomponenten för Europa och tillika den europeiska 

pelaren i NATO.  

Intensification of European integration by expanding the European 

Union with a common Foreign and Security Policy and a European 

Defence identity; development of the WEU as the defence 

component of the European Union and as the European pillar of 

the North Atlantic Alliance.52 Utökning av EU och VEU bör ske. 

Enlargement of the EU and the WEU.53  

 

Stärkande av FN: s förmåga som en global konflikthanterande auktoritet 

och CSCE (OSCE) för regionala insatser. Skapandet av en ny 

cooperative security order54 mellan alla stater i CSCE (OSSE) är 

ytterligare ett mål. Konsolidering och expansion av regionala och 

globala effektiva säkerhetsorganisationer som kompletterar och 

förstärker varandra. Rustningskontroll och främjande av demokratisering 

                                                 
52 Federal Ministry of  Defence, White Paper 1994, (Meckenheim, Armed Forces 
Office, 1994), s. 42. 
53 Ibid, s. 43. 
54 Ibid, s. 43. 
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och social ekonomisk utveckling skall fortsätta i hela världen. 55 Skriften 

från försvarsdepartementet beskriver en säkerhetsordning av flera 

organisationer som kompletterar varandra och där den viktigaste för tysk 

räkning är NATO. VEU nämns tillsammans med FN och CSCE (OSSE) 

som en av flera likvärdiga organisationer som kan hantera 

säkerhetsfrågor. 

 

Uppgifterna till Bundeswehr nämner både NATO implicit och europeisk 

integration explicit. Bundeswehrs uppgifter är att skydda Tyskland och 

dess befolkning mot politiks utpressning och hot utifrån. Att påskynda 

militär stabilitet och europeisk integration: ”Advances military stability 

and European integration.”56 Bundeswehr ska försvara Tyskland och 

dess allierade. Försvarsmakten ska tjäna världsfreden och internationell 

säkerhet i enlighet med FN- stadgan. Att hjälpa till med katastrofhjälp, 

rädda liv och stödja humanitär aktiviteter är andra uppgifter som ingår.57 

I texten nämns att det är viktigt för Tyskland att ha kapaciteten att kunna 

bidra till multinationella insatser inom NATO: s eller VEU: s ram: “The 

capability to conduct national and Alliance defence operations in a 

NATO context; the capability to contribute to multinational NATO and 

WEU crises management activities.”58 Inom samma kontext nämns att 

bidrag till operationer inom FN: s eller CSCE: s (OSSE) ram också skall 

kunna ske. 

 

2.3.2 Strategi efter Helsinki Headline Goal 
Efter att antagonismen mellan väst och öst kraftigt minskat har 

Tysklands geopolitiska läge förbättrats avsevärt. Att bevara freden är det 

primära målet för tysk utrikes- och säkerhetspolitik. Säkerhet i och för 

Europa kräver omfattande multinationellt samarbete: ”Security in and for 

Europe is indivisble and calls for comprehensive multinational 

                                                 
55 Federal Ministry of  Defence, White Paper 1994,, s. 43. 
56 Ibid, s. 85. 
57 Ibid, s. 85. 
58 Ibid, s. 87. 
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insurance.”59 De forum som är primära för tysk multinationellt 

samarbete är FN, NATO och EU. Tyskland bidrar till ett djupare och 

vidgat europeisk integration och samarbete med Euro- atlantiska 

säkerhetsorganisationer.  

A durable transatlantic partnership presupposes that Europeans 

shoulder a greater share of responsability. Strengthening the 

European Security and Defence Identity (ESDI) within the 

Alliance and further developing the European Security and 

Defence Policy (ESDP) in the European Union are 

complementary, intertwined processes aimed at providing the 

Europeans the capability to act independently in the field of 

political and military crisis management (”Petersberg missions”).60 

 

 Processen med ESDI och ESDP, det vill säga, stärkandet av den 

europeiska delen i NATO samt stärkande av den europeiska 

försvarsidentiteten är två sammanlindade processer syftande till en 

europeisk förmåga att agera självständigt vid lösande av Petersbergs 

uppgifterna. Kollektivt försvar är avgörande för att kunna lösa 

säkerhetshotande problem då nationalstatens roll är överspelad. Ingen 

europeisk stat kan ensam garantera sin säkerhet: ”The nation state has 

lost importance for providing security insurance. No state in Europe can 

guarantee security and peace on its own.”61 

 

Tyska Bundeswehrs uppgifter är att skydda Tyskland och dess invånare 

mot politisk utpressning och yttre hot. En andra uppgift är att försvara 

Tyskland och dess allierade. De övriga uppgifterna är att bidra till 

bevarandet av fred och internationell säkerhet i enlighet med FN 

stadgarna samt att bidra med katastrof hjälp och humanitära aktiviteter. 

 

                                                 
59 The Federal ministry of Defence, The Bundeswehr- advancing Steadily into the 21st 
Century, pkt. 4-7. Tillgängligt på internet, http://www.bundeswehr.de/index_.html, 
2002-03-20. 
60 Ibid, pkt. 10. 
61 Ibid, pkt. 15. 
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Specifikt i kontexten för europeisk krishanteringsförmåga anges målet 

att Bundeswehr skall vara kapabelt att simultant delta i två mediumstora 

operationer.62 Dimensionerande för Bundeswehrs bidrag till 

säkerhetsorganisationerna är att det skall vara likvärdigt med sina större 

europeiska partners. Den tyska kommissionens rapport till den federala 

regeringen ger omfattande förslag till förändringar. I rapporten A 

Fundamental renewal kan utläsas att Tysklands bidrag skall vara ca 20 

% av Helsinki Headline goal. 63   

The ”European Headline Goal” adopted by the European Council 

in December 1999 sets binding force goals for the build-up of 

efficient European armed forces which can be placed under the 

command of the EU to conduct Petersbergs operations when and 

where required. Allies and partners agree that operations of this 

kind may also have to be conducted alongside a comparable 

Alliance mission. The Bundeswehr must therefore be capable of 

participating in two medium-scale operations simultaneously. 64 

 

2.3.3 Analys av strategin 
Likheter i strategin före och efter Helsinki Headline Goal är att NATO är 

den främsta säkerhetsgaranten och EU är en av flera 

säkerhetsorganisationer som kan främja en positiv utveckling. Texten 

från 2001 ger dock ett europeiskt försvar mer uttalade mål genom 

motiveringen med Petersberg uppgifterna. Exempel på mer uttalade mål 

kan tas ur skriften A Fundamental Renewal som är kommissionens 

rapport till den federala regeringen. Denna rapport är inte fastställd utan 

kan tolkas som den riktning Tyskland vill gå i framtiden. Det som är 

mest intressant är att Tyskland tydligt uttalar att nationsstaten har mist 

sin betydelse för att kunna säkra egen säkerhet och därmed överges en 

del realistiska värderingar. 
                                                 
62 The Federal ministry of Defence, The Bundeswehr- advancing Steadily into the 21st 
Century, pkt 26. 
63The Federal ministry of Defence, A fundamental Renewal (23 maj 2000), tillgängligt 
på internet , http://www.bundeswehr.de/index_.html,  
64 The Federal ministry of Defence, The Bundeswehr- advancing Steadily into the 21st 
Century, pkt. 26. 
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2.3.4 Försvarsmaktsstruktur före och efter Helsinki Headline Goal 
Före mötet i Helsingfors beskrivs att förbanden som ingår i Bundeswehr 

måste vara kapabla att inom ramen för krishantering kunna med 

markförband insätta lätta flygburna, och luftburna mekaniserade styrkor 

för multinationella konfliktförebyggande och krishanteringsuppgifter. 

Även vissa mekaniserade förband skall kunna ingå. Flygvapnet skall 

kunna projicera regional multinationell air-power65, i detta inkluderas 

regional luftöverlägsenhet och flygtransportkapacitet. Marinen skall 

kunna projicera maritim sjömakt, primärt i Nord Atlanten och 

Medelhavet, och kunna genomföra minmotåtgärder. De väpnade 

styrkorna måste vara kapabla att underhålla de egna styrkorna så att de 

har förmågan att reagera på kriser inom hela alliansen. 66 Efter Helsinki 

Headline Goal beskrivs att Tysklands försvarsmakt är i stort behov av 

omstrukturering. Försvarsmakten är för stor, dåligt komponerad, och 

otidsenlig. I en rapport, begärd av den federala regeringen, uppdras en 

tillsatt kommission att ge förslag på: Hur skall det skapas en funktionell 

Bundeswehr baserat på – socialt accepterad form av tjänstgöring, - 

teknologiskt ”up to date” och inom rimlig budget?67 I framtiden, inom 10 

år, skall Bundeswehr kunna delta i krishanteringsoperationer, nationella 

och allierade försvarsoperationer och möta internationella åtaganden. 

Samarbete skall ske med NATO, EU, FN och OSSE och en gemensam 

europeisk policy för säkerhet, försvar och vapenindustri eftersträvas. I 

övrigt påtalas vikten av att frigöra medel och att införa ”business 

management thinking and action”.68 De medel som Bundeswehr 

disponerar vid de två mättillfällena är enligt nedan. 

 

Tabell 4: Tysklands försvarbudget (för beräkning se bilaga Tyskland) 

                                                 
65 Air power, svåröversatt, maktprojicering med flygstridskrafter 
66 Federal Ministry of Defence, White Paper 1994, s. 91. 
67 The Federal ministry of Defence, A fundamental Renewal (23 maj 2000), tillgängligt 
på internet , http://www.bundeswehr.de/index_.html, 
68 Ibid, pkt. 6.  
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Budget US$m 1999 års 

penningvärde 

1998 2001 

Försvarsbudget i pengar  33,79669 26,30370 

 

Den tyska budgeten är i likhet med den brittiska, krympande. Hur är då 

fallet med personalkadern i de tyska väpnade styrkorna? 

 

Tabell 5: Tysklands Försvarsmaktspersonal (för beräkning se bilaga 
Tyskland) 

Personal 1998 2001 

Antal yrkes/kontrakt soldater i 

FM 

196,00071 190,00072 

Antal värnpliktiga i FM, Reserver 452,50073 481,90074 

 

I ovan angivna tabell kan utläsas att den tyska personalkategorin inte 

förskjuts i numerär eller i riktning mot eller från en professionell armé. I 

Tyskland kan ingen skillnad påvisas avseende personalen förutom en 

mindre ökning av reserverna. Med en krympande budget och en 

personalram som är oförändrad, två faktorer som strider mot 

kommissionens rapport, tittar vi avslutningsvis på eventuella 

förändringar i de gränssättande systemen. 

 

Tabell 6: Tysklands system (för beräkning se bilaga Tyskland) 
System 199875 200176 Anteckning 

                                                 
69 The International Institute for Strategic Studies, Strategic Survey 2000/2001, s. 105. 
70 Ibid, s. 105. 
71 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1998/1999, 
(Oxford, Oxford University Press, 2001), s. 69. 
72 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, s. 
75. 
73 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1998/1999, s. 
69. 
74 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, s. 
75. 
75 Siffrorna I tabellen är hämtade från, The Institute for Strategic Studies, The Military 
Balance 1998/1999, s. 53, 54, 55. 
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Markrobotförmåga 0 0  

Strategisk sjötransport,  0 0  

Landstigningsbåtar 13  5 LCU/LCVP landing craft 

utility 

Strategisk lufttransport,  84 84  

Underrättelseinhämtning  0 0 Satelliter 

Ledningsförmåga, 

högkvarter 

0 0 (1) Erbjudet EU från 200? 

  

ESDP och ESDI är dimensionerande för utvecklingen av tysk 

försvarsmaktsstruktur. De prioriterade områdena är förmåga till 

strategisk luft och sjötransport, vilket ska åtgärdas i samråd med 

europeiska partners. Utöver detta är satellitburen underrättelsekapacitet 

viktigt. Andra prioritet ges till kommunikations och ledningskapacitet då 

dessa är avgörande för interoperabiliteten med andra staters förband.77 

 

Värt att nämna i utveckling är att avseende strategisk lufttransport skall 

84 Transall ersätts med 73 Airbus 400M. En annan viktig aspekt är att 

underrättelsesatelliter anskaffas. Den tyska erfarenheten från Kosovo 

krisen påvisar en stor brist att inte disponera egen satellit kapacitet. 

Tyskland fick endast tillgång till valda delar av satellitnationernas 

materiel (alltid med fördröjning) och genom detta försvårades 

möjligheten att göra egna strategiska bedömningar. Frankrike och till 

och med Italien och Spanien, vilka enats om Helios 1 programmet, satt i 

en betydligt bättre situation. Ett tyskt satellitprogram är under 

framtagande, benämnt Sar-lupe, och bedöms operativt 2003.78 Sar- lupe 

är en av de få positiva tendenser som den tyska försvarsmaktsstrukturen 

uppvisar. EU har erbjudits ett högkvarter, Joint Operations Command, 

vilket skapas för både nationella behov och för ledning av Petersbergs 
                                                                                                                       
76 Siffrorna I tabellen är hämtade från, The Institute for Strategic Studies, The Military 
Balance 2001/2002, s. 56, 57, 58. 
77 The Federal ministry of Defence, The Bundeswehr- advancing Steadily into the 21st 
Century, pkt. 48. 
78 MUST/ANA/VÄST, Förnyelse av den tyska försvarsmakten – Bundeswehr, s. 5. 
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uppgifterna inom EU:s ram. 79 Staben bildas av den sista rent nationella 

kårstaben, 4 kåren i Potsdam, och leds av Generalinspektören som 

därmed får ett operationellt ansvar vilket han tidigare inte haft.80 

 

Tysklands mål för att kunna bidra mer aktivt till även militära 

operationer tycks ligga en bit fram i tiden. Tidsperspektiv som anges är 

mot 2010. Helsinki Headline Goal kan inte sägas ha gett några utfall i 

den fysiska försvarsmaktsstrukturen. Det som skett är en utveckling av 

samarbeten med nya materielprojekt och avtal. Exempel på detta är det 

framtida transport- flygplanet, Airbus 400M, tillsammans med flera 

europeiska stater och avtalet med Nederländerna om 

transportflygssamarbete. Att Tyskland skall klara de ambitiösa målen för 

omstruktureringen med en total organisation på 285 000 man och en 

insatsorganisation på 150 000 man utan att tilldelas extra medel verkar 

orimligt.81 

 

2.4 Frankrike 

2.4.1 Strategi före Helsinki Headline Goal 
Frankrikes strategi för tiden före 1998 härleds till ett White Paper utgivet 

1994. Den information som är närmast Helsinki Headline Goal: s 

framtagande är ett av försvarsdepartementet utgivet dokument från 

februari 1999.82 Då Frankrikes geostrategiska läge har förändrats 

föreligger behov av förändringar i hur operationer skall genomföras och 

försvarets doktrin. Som bakgrund för det nya försvaret ligger en 

förändrad hotbild där direkta hot mot franska intressen har försvunnit 

eller blivit mer avlägsna. Behovet av att kunna agera internationellt har 

ökat vilket ger att förmågor som strategisk underrättelsetjänst, 

                                                 
79 The Federal ministry of Defence, The Bundeswehr- advancing Steadily into the 21st 
Century, pkt. 70. 
80 MUST/ANA/VÄST, Förnyelse av den tyska försvarsmakten – Bundeswehr, s. 10. 
81 The International Institute for Strategic Studies, Strategic Survey 2000/2000 (Oxford, 
Oxford University Press, 2001), s. 106. 
82 Ministère de la Defence, Échange d´information sur la planification de la défence, 
(Ministère de la Defence, 1999), s. 5. 
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ledningsfunktioner och strategisk rörlighet måste förbättras.83 Detta sker 

på bekostnad av fransk autonomi.  

Our strategic autonomy will be increasingly subordinated to our 

ability to master key functions, outside of the nuclear field itself: 

situational intelligence, especially through the exploitation of 

information, the control of complex situations and strategic 

mobility.84  

 

Avseende nämnande av EU som försvarskomponent nämns att Frankrike 

har behållit sin strategiska autonomi och står nu inför utmaningen att 

tillföra en europeisk dimension till detta: ”Since the beginning of the 5th 

Republic, France´s defence policy has combined the preservation of 

strategic autonomy with a respect for solidarity. The challenge she now 

faces is to add to it a European dimension.”85 De uppgifter som franska 

försvarsmakten skall lösa är primärt att garantera skyddet av Frankrikes 

vitala intressen såväl som dess territorium och invånare. Att respektera 

de internationella åtaganden som ingår i allianserna och 

försvarsöverenskommelserna och slutligen, att vara kapabel att lösa de 

åtaganden som faller på Frankrikes lott på den internationella arenan: 

”To enable her (France) to assume the particular responsibilities that fall 

to her on the international scene.”86 

 

De funktioner som skall lösas är indelade i fyra kategorier, avskräckning, 

förebyggande åtgärder, maktprojicering och skydd. Avskräckning, där 

kärnvapen styrkorna är en viktig del. De förebyggande åtgärderna 

baseras i en funktionell underrättelsetjänst, gruppering av förband, 

samarbete och nedrus tningskontroll. Att projicera makt är primärt avsett 

för försvaret av Europa, vilket innebär att områden även utom Europa 

påverkas. Frankrike måste kunna bidra till denna maktprojicering 
                                                 
83 Ministère de la Defence, Échange d´information sur la planification de la défence, s. 
10. 
84 Ibid, s. 10. 
85 Ibid, s. 17. 
86 Ibid, s. 18. 
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tillsammans med sina allierade. I uppgiften ingår också att kunna lösa 

kriser långt bort från eget territorium. I funktionen skydd ingår 

gränsövervakning och att kunna svara mot hot mot befolkningen, 

exempelvis terrorism.87 En övergång till yrkesförsvar nämns också.  

 

Full professionalization aims to provide forces which are: - 

experienced and trained, ready to intervene at short notice to 

undertake a wide variety of roles; - able to make the most of 

the complex weapon systems now available to the combatant 

and requiring long and costly training; - liable to be 

employed either on collective defence tasks or in the 

management of crises, within or outside Europe.88 

 

Hur är då förhållandet till en europeisk försvarsförmåga? Det nämns att 

det är en utmaning att anta en europeisk dimension och som en medlem i 

de stora internationella säkerhets- och försvarsorganisationerna, VEU 

och NATO, delta i de övningar som organiseras: ”As a member of major 

international security and defence organisations, France participates in 

the exercises mounted by these organisations. This is the case in 

particular with NATO and the WEU.”89  I texten nämns således NATO 

och EU kortfattat.  

 

2.4.2 Strategi efter Helsinki Headline Goal 
Strategin för 2001 är hämtad från franska försvarsdepartementets 

hemsida. Frankrikes grundläggande säkerhets- och försvarspolitik syftar 

ytterst till att skydda territoriell integritet och landets befolkning: ”La 

politique de sécurité et de défence a pour finalité première la protection 

des intérêts fondamentaux du pays qui se répartissent entre intérêts 

                                                 
87 Ministère de la Defence, Échange d´information sur la planification de la défence, s. 
18. 
88 Ibid, s. 21. 
89 Ibid s. 63. 
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vitaux, intérêts stratégiques et intérêts de puissance.”90 Utöver detta skall 

freden i Europa och de närliggande områdena skyddas. 

Medelhavsområdet är av särskilt intresse. Franska ekonomiska intressen 

och den fria rörligheten för dessa intressen är väsentliga att skydda. 

Frankrike skall fortsätta axla sitt ansvar som en medlem i säkerhetsrådet, 

FN och som kärnvapennation, på den internationella arenan. De franska 

aktionerna i Afrika och på Orienten är konkreta exempel på detta 

ansvarstagande. I avsaknad av direkta hot mot gränsen inriktas 

säkerhetspolitiken på konfliktförebyggande åtgärder, 

krishanteringsuppgifter, humanitär hjälp vid katastrofer och att 

upprätthålla en internationell stabilitet och fred.91  

 

I en europeisk kontext inriktar sig Frankrike på att, tillsammans med sina 

huvudsakliga partners, konstruera en trovärdig europeisk 

försvarsförmåga inom ramen för den europeiska unionen och som den 

europeiska pelaren i NATO. Frankrike tar del i reformen av alliansen 

samt garanterar balansen och säkerheten i Europa.  

Prenant en compte l´interdépendance croissante des intérêts 

stratégiques du pays avec ceux de ses principaux partenaires, la 

France a l´ambition de proposer à ses alliés européens la 

construction d´une défence commune crédible, à la fois bras armé 

de l´Union européenne et pilier européen de l´Alliance. Elle prend 

part à la réforme de l´Alliance, garante d´équilibre et de sécurité en 

Europe. L´édification d´un ordre international stable et pacifié et la 

construction d´une défence européenne crédible constituent deux 

objectifs de notre politique de sécurité et de défence.92  

 

Skapandet av en internationell stabilitet och fred och ett trovärdigt 

europeiskt försvar är två huvudsakliga mål för fransk säkerhets- och 

                                                 
90 L´Etat Major des Armées, Pourqoui une defence européenne?, pkt 1.2, tillgängligt på 
internet, (http://www.defense.gouv.fr/ema/index.htm, 
91 Ibid, Pourqoui une defence européenne? 
92 Ibid, Pourqoui une defence européenne? 
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utrikespolitik. För den internationella säkerheten påtalas det vidgade 

säkerhetsbegrepp med sociala, ekonomiska, kulturella aspekter. Franska 

operationer skall kunna genomföras i FN: s, OSSE: s, EU: s, EUO: s och 

NATO: s med fleras ram.  

Notre politique de sécurité et e défence s´inscrivant 

résolument dans une perspective européenne et 

internationale, nos armies sont amenées, de plus en plus 

fréquemment, à remplir leurs missions dans des cadres 

multinationaux: ONU, OSCE, UE, UEO, OTAN, coalitions 

de circonstance, coopérations diverses…93 

 

I 2001 års strategi kvarstår de fyra huvuduppgifterna, avskräckning, 

förebyggande åtgärder, makt projicering och skydd. Detta är rimligt med 

hänsyn till att det franska planeringsprogrammet 1997 – 2002 sträcker 

sig över den granskade tidsperioden. Tre av huvuduppgifterna är 

oförändrade men den fjärde, maktprojicering, är mer uttalad. Inom 

ramen för maktprojicering definieras den förmåga Frankrike skall 

besitta. Förmågan är att kunna insätta 50- 60 000 man i en operation med 

uppgifter som sträcker sig från krig till fredsbevarande uppgifter och 

humanitär intervenering. 94 En styrka som motsvarar vad Storbritannien 

och Tyskland har angett. 

 

2.4.3 Analys av strategin 
Den franska strategin före och efter Helsinki Headline Goal: s 

framtagande skiljer sig inte nämnvärt. Detta kan kanske förklaras med 

att redan 1998, före mötet i St Malo 95, var det en uttalad målsättning och 

utmaning för Frankrike att lägga en europeisk dimension till 

säkerhetspolitiken. Frankrikes strategi är också en flerårig plan för 

ominriktning från ett värnpliktsförsvar mot ett yrkesförsvar. 

                                                 
93 L´Etat Major des Armées, Pourqoui une defence européenne?, pkt 1.2, tillgängligt på 
internet, (http://www.defense.gouv.fr/ema/index.htm, 
94 Ibid, pkt. 4.1. 
95 Fransk- brittiskt möte 
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Mätpunkterna ligger inom ramen för denna plan och därmed förklaras de 

små skillnaderna. 1999 nämns att strategisk autonomi underordnas 

behovet av vissa systemförmågor. En signal som tyder på en ökad 

internationalisering redan före Helsinki Headline Goal. Intressant är 

även tidpunkten för tillförsel av en europeisk dimension till 

säkerhetspolitiken. Den franska skriften är hämtad från februari 1999 

och vid mötet i Helsingfors i december 1999 sker överenskommelsen om 

en mer utvecklad europeisk försvarsidentitet. Dessa två uttalade signaler 

ger att överenskommelsen vid mötet 1999 i Helsingfors låg klart i linje 

med vad fransmännen önskade. 

 

2.4.4 Försvarsmaktsstruktur före och efter Helsinki Headline Goal 
Programmet som franska försvaret befinner sig i gäller från 1997 intill 

2002 och omfattar en stor omstrukturering.  

 

Tabell 7: Frankrikes Försvarsbudget  
Budget US$m 1999 års 

penningvärde 

1998 2001 

Försvarsbudget i pengar  41,18996 32,54797 

 

I likhet med både Storbritannien och Tyskland minskar den franska 

försvarsbudgeten. Storbritanniens personal påvisade en minskning av 

reserverna och Tysklands personal en mindre ökning. Storbritanniens 

och Tysklands yrkeskår låg på samma numerär. Med denna bakgrund 

analyserar vi Frankrikes personalkader. 

 

Tabell 8: Frankrikes Försvarsmaktspersonal (för beräkning se bilaga 
Frankrike) 

Personal 1998 2001 

Antal yrkes/kontrakt soldater i 

FM 

229,55098 254,59099 

                                                 
96 The International Institute for Strategic Studies, Strategic Survey 2000/2001, s. 105. 
97 Ibid, s.105. 
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FM 

Antal värnpliktiga i FM, Reserver 321,750100 438,150101 

 

Frankrike tycks vara trogna sin uttalade övergång mot ett yrkesförsvar då 

antalet anställda ökar. Motstridigt är att reserverna samtidigt ökar med 

nästan 120 000 man. 

 

Tabell 9: Frankrikes system (för beräkning se bilaga Frankrike) 
System 1998102 2001103 Anteckning 

Markrobotförmåga 0 0  

Strategisk sjötransport,  9 9  

Landstigningsbåtar 31 20 LCU/LCVP landing craft 

utility 

Strategisk lufttransport,  71 90  

Underrättelseinhämtning  1 1 Satelliter 

Ledningsförmåga, 

högkvarter 

0 0 HQ i Creil  erbjudet EU 

från 200?. 

 

Avseende de gränssättande förmågorna är värt att nämna att Frankrike 

behåller sin förmåga i strategisk sjötransport där två LPD av Ouragan 

klass ersätts under 2004 och 2006 av två nya fartyg som är bättre 

optimerade för amfibiska operationer.104 Strategisk lufttransport är ett 

område där fransmännen har behov av ersättning. Det militära 

transportflyget disponerar framförallt gamla flygplan av märket, DC-8, 

                                                                                                                       
98 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1998/1999, s. 
69. 
99 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, s. 
75. 
100 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1998/1999, s. 
69. 
101 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, s. 
75. 
102 Siffrorna I tabellen är hämtade från, The Institute for Strategic Studies, The Military 
Balance 1998/1999, s. 50, 51, 52, 53. 
103 Siffrorna I tabellen är hämtade från, The Institute for Strategic Studies, The Military 
Balance 2001/2002, s. 53, 54, 55, 56 
104 Ministère de la Defence, Échange d´information sur la planification de la défence, s. 
56. 
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C-130 Hercules och C-160 Transall. Dessa används tillsammans med 

Air Frances jumbojet för att ta sig till operationsområdet. Detta skedde 

till exempel vid Gulfkriget. Erfarenheterna från Gulfen var att det inte på 

långa vägar var tillräcklig förmåga som disponerades.105 Ett exempel på 

att förmågan var bristande gavs vid Operation Turquios i Rwanda. Det 

krävdes inhyrande av ryska Antonov och Ilyushin transportflygplan för 

att kunna sätta in 2500 soldater med logistik, fordon med mera.106 En 

utveckling visar dock att Frankrike anskaffar en flygburen strategisk 

kryssningsmissil kallad Scalp samt en annan kryssningsmissil kallad 

Apache. Tillsammans med britterna anskaffas även en variant av Scalp 

med längre räckvidd, benämnd Storm Shadow.107 Detta torde ge att den 

franska precisionsbekämpningsförmågan kommer att öka i framtiden. 

Frankrike har i likhet med både Storbritannien och Tyskland erbjudit EU 

ett högkvarter. Aktuellt för detta är högkvarteret i Creil för ledande av 

försvarsgrensgemensamma operationer.108 

 

Försvarsmaktstrukturen är vidmakthållen från 1998 och möjligen kan en 

utveckling av transportkapaciteten skönjas. De flygplan som skiljer i 

mängden i analysen är dock gamla C-160 Transall och inte några 

modernare flygplan. En beställning på 50 Airbus är dock lagd men 

leveransen lär inte ske förrän 2007- 2010. Frankrike är det enda land 

som har skapat en egen underrättelsekapacitet med satellit. Denna 

kapacitet ökar dessutom med anskaffningen av satelliten Hélios 2. De 

franska intressena i egen satellitförmåga kan möjligen förklaras med att 

svårigheterna för fransmännen att få tillgång till amerikansk information 

eller med det historiska arvet av kolonier som har stärkt behovet av egen 

spaningsförmåga långt bort afrån det egna terrritoriet. En begränsning 

                                                 
105 R. E Utley, The French Defence Debate, Consensus and Continuity in the Mitterand 
Era (Hampshire, MacMillan Press Ltd, 2000), s. 185. 
106 Ibid, s. 197. 
107 Ministère de la Defence, Échange dínformation sur la planification de la défence, s. 
29. 
108 MUST/ANA/VÄST, Förnyelse av den tyska försvarsmakten – Bundeswehr, s. 10. 



FHS/ISS  ENSKILD UPPSATS 19 100:2041 
ChP 00-02 
Mj Stefan Forsell 2002-06-19 45 (78) 
 

som är större än tyskarnas eller britternas då dessa har närmare relationer 

med NATO och därmed USA. 

 

För att kunna analysera om staternas utveckling är likartad och mer 

generella slutsatser kan dras går vi vidare till det sammanställda 

resultatet. 

 

3.Analys 
 

3.1 Har uppbyggnaden av EU: s militära krishanteringsförmåga 

förändrat ländernas strategier? 

 
3.1.1 Jämförelse mellan de tre ländernas strategier före Helsinki 

Headline Goal 

Före Helsinki Headline Goal var två av länderna, Storbritannien och 

Frankrike, mycket aktiva med internationella operationer. Tyskland har 

haft en mer modest framtoning. Tyskland, som var en front stat mot 

forna Warzava pakten, hade ett försvar dimensionerat mot ett, antagligen 

upplevt som, mycket tydligt fysiskt hot mot territoriet. I och med 

anslutningen av Östtyskland kan antas att ambitionen kan öka för 

internationella insatser. Tyskland har haft fullt upp med att ta hand om 

mängder med öststatsmateriel och därmed ligger arvet, i form av gamla 

strukturer, kvar. Tysk säkerhet baseras på institutionella 

säkerhetsorganisationer som NATO i första hand och i andra hand, EU 

(VEU), FN och OSSE. Bidrag till dessa säkerhetsorganisationer sker för 

närvarande inte främst genom förbandsbidrag utan med andra medel. 

Storbritannien och Frankrike har före 1999 uttalade ambitioner att vara 

med i internationella operationer med stora kontingenter. Britterna 

nämner inte en europeisk dimension i sin strategi före Helsinki Headline 

Goal 1999 medan fransmännen påtalar att nu skall denna europeiska 

dimension läggas till. Tyskland och Storbritannien dimensionerar sig 
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med NATO emedan Frankrike vid detta tillfälle strävar efter en mer 

autonom ställning mot NATO. Frankrike eftersträvar en europeisk 

dimension. 

 

3.1.2 Jämförelse mellan de tre ländernas strategier efter Helsinki 

Headline Goal 

Efter Helsinki Headline Goal kan vissa förändringar ses. Den största 

förändringen är i den brittiska strategin vilka har gått från att, i princip, 

inte nämna EU till att ge den europeiska dimensionen störst utrymme i 

sina officiella dokument av samtliga tre granskade länder. Den tyska 

strategin syftar till att kunna vara i paritet med sina två europeiska 

partners, Storbritannien och Frankrike, och utrymmet i den uttalade 

strategin för EU specifikt, är ändå inte så stort. Att staten uttalar att en 

nationalstat ej längre klarar sin säkerhet ensam är dock, implicit, ett 

starkt uttryck för internationellt samarbete. Andra organisationer som FN 

och OSSE ges dock motsvarande utrymme som EU. Minst är skillnaden 

i de franska strategierna. Betydelsen av detta kan naturligtvis diskuteras. 

Är det så att det är den franska strategin som har fått genomslag genom 

Helsinki Headline Goal och därmed syns ingen skillnad i den Frankrikes 

strategi före och efter avtalet? Eller har avtalet inga större implikationer 

för det nationella strategin? 

 

3.2 Har Helsinki Headline Goal förändrat de tre ländernas 

försvarsmaktstrukturer? 

För att lättare se trender använder vi tabellerna. Vi börjar med de 

ekonomiska förutsättningarna. 
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Tabell 10: Jämförelse mellan de tre staternas försvarsbudget  

 

De granskade tre staterna reducerar samtliga sin försvarsbudget. 

Storbritannien och Frankrike är 2001 på samma nivå som Tyskland var 

redan 1998. Den procentuella minskningen är minst för Storbritannien. 

Avseende personal ser situationen ut enligt nedan. 

 

Tabell 11: Jämförelse mellan de tre staternas försvarsmaktspersonal (för 
beräkning se bilaga UK, TY, FR) 

                                                 
109 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1998/1999, s. 
105. 
110 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, s. 
38. 
111 Ibid, s. 105. 
112 Ibid, s. 105. 
113 Ibid, s. 105. 
114, The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002 , s. 
105. 

Budget 1998 2001 

Försvarsbudget i pengar US$m 

1999 års penningvärde  

  

Storbritannien 38,050109 32,608110 

Tyskland 33,796111 26,303112 

Frankrike 41,189113 32,547114 
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Avseende yrkes/kontrakt anställda soldater påvisar Frankrike en mindre 

ökning. Den utvecklingen var väntad med hänsyn till den franska 

övergången till ett professionellt försvar. Storbritannien och Tyskland 

behåller sitt antal yrkesmän. Värnpliktiga och reserver har en annan 

utveckling. Storbritannien följer, enligt min mening, en mer logisk 

utveckling med minskande reserver. Den utvecklingen är mer logisk då 

reserverna i huvudsak är avsedda för nationellt försvar av territoriet. Ett 

hot som anses ligga många år fram i tiden. Tyskland och Frankrike 

utökar sina reserver. Bakomliggande faktorer för detta är svårt att utröna 

men kan möjligen förklaras med en annan kategorisering av personal. 

Förklaringen kan ligga i korttidsutbildade soldater som placeras i en 

reserv. Att motivera en ökning av den franska reserven med 120 000 

man är annars svårt. 

 

För att se utvecklingen av system från 1998 till 2001 krävs ingen tabell. 

Utvecklingen är nära noll. Den enda markanta utvecklingen är att 

markrobot förmåga år 2001 disponeras av britterna. Den utveckling som 

dock kan nämnas är att britter och fransmän genomför projekt om nya 

                                                 
115 Uppgifterna I denna kolumn är hämtade från, The Institute for Strategic Studies , The 
Military Balance 1998/1999, UK s. 69, TY s. 53. FR s. 50. 
116 Uppgifterna I denna kolumn är hämtade från, The Institute for Strategic Studies , The 
Military Balance 2001/2002, UK s. 75, TY s. 56. FR s. 53. 

Personal 1998115 2002116 

Antal yrkes/kontrakt soldater i FM   

Storbritannien 210,940 211,430 

Tyskland 196,000 190,000 

Frankrike 229,550 254,590 

Antal värnpliktiga i FM Reserver   

Storbritannien 376,300 247,100 

Tyskland 452,500 481,900 

Frankrike 321,750 438,150 
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luftburna markrobotar, vilket kan ta bort en av de europeiska bristerna i 

systemförmåga. Avseende sjötransportförmåga så bibehåller 

Storbritannien och Frankrike sin förmåga genom ersättande av äldre 

fartyg. Någon ytterligare högre kapacitet anskaffas inte. Tyskland 

nämner att de genom samarbete ska stärka sin sjötransportförmåga.  

Strategisk lufttransportförmåga är en av de avgörande förmågorna som 

krävs för EU: s krishanteringsstyrka och det flygplan som oftast nämns 

är A-400M, en Airbus i militärt utförande. De beställningar som är lagda 

på flygplanet 18/12 2001, är för Storbritannien 25, Tyskland 73 och 

Frankrike 50 stycken. Planet bedöms inte kunna levereras före 2008.117 

The European Air Group (EAG) är ett sätt att bättre disponera de 

befintliga transportresurserna, vilka inte tycks öka i omfattning.118 

Underrättelseförmåga med satelliter är det system som tycks ha ljusast 

framtid. Projektet med Helios 2 och det tyska Sar Lupe talar för att den 

europeiska förmågan ökar. De civila satelliterna blir dessutom allt fler 

och allt bättre vilket ger att möjligheten att få underrättelser från andra 

källor också ökar.119 

 

Alla tre stater bidrar med ett högkvarter till EU för att kunna leda Joint 

operationer. Varför gör alla stater detta? Denna fråga kan vi granska 

närmare i diskussionen. 

 

3.3 Sammanvägd analys 

Det sammanvägda resultatet påvisar att staterna har både likheter och 

skillnader. Påverkan av Helsinki Headline Goal på de statliga 

strategierna kan i olika omfattning påvisas. Störst är den brittiska 

omsvängningen i strategin. Den tyska strategin påvisar vissa 

                                                 
117 Tillgängligt på internet, (http://www.airbusmilitary.com/news.html) 
118 EAG består av Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och 
Storbritannien. Achieving the Helsinki Headline Goals, Centre for Defence Studies, 
Kings College, London. Discussion Paper November 2001. s. 44. 
119 Problemet med kommersiellt inköpta satellitbilder är omloppstiderna för att få 
informationen. En annan nackdel är att andra parter kan se vilka bilder du har köpt och 
därmed vilka objekt du är intresserad av. 
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förändringar emedan den franska strategin är tämligen likvärdig från 

1998 till 2001. Ambitioner om ett ökat ansvarstagande och likvärdiga 

bidrag som sina partners uttalas om än i olika hög grad i de tre granskade 

staternas strategier. Större skillnader återfinns i Storbritanniens, 

Tysklands och Frankrikes försvarsmaktsstrukturer. De stora skillnaderna 

kan naturligtvis härledas till flera olika orsaker som ekonomi, 

kolonialhistoria eller annan mer närliggande historia. Alla tre stater 

satsar allt mindre medel på sina försvarsbudgetar. Detta är grunden för 

kritiken från bland annat USA. Den stat som framträder som minst 

ansvarstagande är Tyskland som satsar absolut minst. Avseende 

yrkessoldater och värnp liktssoldater/reserver kan utläsas att britterna 

minskar sina reserver och i övrigt är antalet yrkessoldater konstant. 

Tyskland utökar sina reserver vilket inte stämmer väl överens med den 

utveckling kommissionens rapport vill se. I rapporten framgår att 

reserverna bör minskas till förmån för ett mer yrkesinriktat försvar. 

Frankrike som går från ett värnpliktsförsvar till ett yrkesförsvar ökar sin 

andel yrkessoldater men även sina reserver. Den väsentliga skillnaden 

ligger i att de brittiska yrkessoldaterna är organiserade i förband, 

fransmännen är till del organiserade i förband medan det är en mycket 

liten del av de tyska yrkesmännen som är förband. Huvuddelen av de 

tyska förbanden ingår i en beredskaps och utbildningsorganisation 

liknande vår svenska organisation. Effekten av detta blir att skillnaderna 

i framförallt insatstider skiljer sig mycket mellan yrkesförband och 

värnpliktsförband. Storbritannien, Tyskland och Frankrike talar i sina 

dokument om de system som är gränssättande, däribland 

lufttransportförmåga, underrättelsekapacitet och precisionsbekämpnings-

system. Det är ändå svårt att skönja någon reell vilja att åtgärda de 

brister som finns. Det spelar ingen roll hur mycket medel som läggs ned 

på försvarsmakterna om de ändå inte ger någon effekt. 

 

Klart framstår att Storbritannien och Frankrike har utvecklats avsevärt 

längre än Tyskland som har en, med största sannolikhet, mycket 
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komplex framtid att möta beträffande omstrukturering av 

försvarsmakten. Storbritannien och Frankrikes försvarsmakter tycks idag 

avsevärt lättare kunna genomföra en större internationell operation än 

Tyskland. Storbritannien, traditionellt en sjömakt, har bäst förmåga att 

lösa strategisk sjötransport av de tre staterna. Med avtal med civila 

transportfartygsrederier och en uttalad doktrin för hur insats av 

snabbinsatsstyrkor och 2:a echelongen skall ta sig till operationsområdet 

har de till dags dato bra förmåga till strategisk sjötransport även om de 

inte kan sägas ha kapacitet att ansvara för andra staters 

förbandstransporter. Storbritannien disponerar, om än i liten omfattning, 

markrobotförmåga, förmåga till transport i luften, förband med 

beredskap och även operativ rutin av internationella insatser av svårare 

slag. Britterna saknar idag egen underrättelseförmåga med satellit. En 

brist som de antagligen kompenserar med sitt nära förhållande till USA.  

 

Frankrike har lagt stor vikt på att vara autonom. Utträdet ur NATO och 

de franska intressena i forna kolonier har gett att de har försökt behålla 

alla förmågor. Detta kan också vara en av anledningen till att Frankrike 

är det enda av dessa tre länder med egen satellitkapacitet. Frankrike har 

numerärt samma mängd transportflygplan som Tyskland och 

motsvarande sjötransportförmåga som Storbritannien. Fransmännen har 

stora operativa erfarenheter från framförallt Afrika. En ökad 

professionalisering som dessutom har det uttalade syftet att höja 

insatsförmågan stödjer också ett ökat internationellt ansvarstagande. En 

fransk begränsning är dock bristen på markrobotsystem vilket de 

försöker åtgärda med framtagande av luftburna, långräckviddiga robotar. 

Att Storbritannien och Frankrike har ett gynnsammare utgångsläge kan 

till stor del förklaras med att de har territorier bortom egna fastlandet. 

 

Vilka förmågor har Tyskland? Tyskland har sedan många år en stor 

lufttransportflotta och är också av tradition villig att driva samarbeten. 

Detta hänger mycket ihop med att allt säkerhetspolitiskt arbete för 



FHS/ISS  ENSKILD UPPSATS 19 100:2041 
ChP 00-02 
Mj Stefan Forsell 2002-06-19 52 (78) 
 

Tyskland sker inom ramen för institutioner. Exempel på dessa 

samarbeten inom flygtransport är European Air Group men även det 

Nederländska samarbetet. Även Österrike har använt sig av tyskt 

transportflyg vid internationella insatser. Utöver detta finns ett 

satellitprogram under framtagande. I övrigt tycks ambitionerna finnas 

men inte de fysiska förutsättningarna. Tyskland behöver satsa pengar om 

de ska kunna nyanskaffa system som till exempel markrobotar och nya 

transportflygplan. Dessa är system som krävs för moderna 

krishanteringsoperationer. Avtal om möjligheter till sjötransport måste 

slutas och personalkadern bör organiseras till att mer likna de brittiska 

och franska ”stående” förbanden. Om inte Tyskland förändrar sin 

försvarsmaktsstruktur måste strategin förändras. Den uttalade strategin 

och ambitionerna att vara jämbördig med Storbritannien och Frankrike 

delas inte av de system som önskas för dessa typer av operationer. 

Tyskland har en stark försvarsmakt, men försvarsmakten har en 

tyngdpunkt på fasta installationer, pansrade förband och luftförsvar. 

Dessa system har begränsad användbarhet i operationer utanför det egna 

territoriet. 

 

Samförståndet mellan staterna ökar. Detta kan visas genom 

överenskommelsen om Helsinki Headline Goal. Samförstånd sker 

genom en ökad tyngdpunkt på interoperabilitet, avtal med mera. Ett 

tecken på långt gående samarbete vore om en stat uppgav en förmåga, 

till exempel satellitförmåga och istället via ett avtal, disponerade en 

annan stats förmåga. Att staternas försvarsmaktsstrukturer förändras mot 

att ansvara för en förmåga som en annan stat saknar är dock att gå alltför 

långt. Staterna tycks eftersträva viss autonomi genom att själva 

disponera de flesta system om än få. För att förstå vad som krävs för att 

vara kapabel att genomföra större operationer som en ensam aktör är en 

jämförelse med den enda aktör som bevisligen kan detta, fruktbar. 
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4. Diskussion 
4.1 Jämförelse mellan Europeisk förmåga och Amerikansk förmåga 

Denna studie är gjord för att beskriva och förklara hur ett institutionellt 

uttryck, Helsinki Headline Goal, påverkar tre europeiska staters 

strategier och strukturer. Varför ska då USA: s militära struktur beröras i 

studien? Att föra en diskussion om staters förmåga att genomföra 

krishanteringsoperationer bör, enligt min uppfattning, sättas i förhållande 

till någonting. I diskussioner hörs ofta att EU kommer att konkurrera 

med USA om militära operationer. En annan synpunkt är att när EU kan 

lösa Petersbergs uppgifterna så behövs inte ett amerikanskt deltagande i 

framtiden. EU kommer att klara operationerna själv. Varför är 

amerikanskt deltagande viktigt i en militär operation för dessa tre 

europeiska stater? Storbritannien, Frankrike och Tyskland är Europas tre 

mäktigaste militära makter, Ryssland undantaget. Klarar inte de en 

operation ensamma? För att verklighetsanknyta de tre granskade 

staterna, Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes förmåga bör dessa 

sättas i komparation till någonting. Jag har valt att sätta de tre granskade 

staternas försvarsmaktstruktur i förhållande till den enda supermakten, 

USA. Att jag har valt USA är tack vare att de bevisligen klarar av att 

genomföra en krishanteringsoperation, exempelvis Grenada, med egna 

resurser. Denna jämförelse genomförs för att diskussionen om vad 

europeisk förmåga förmår, inte skall föras i ett vakuum, utan vara 

relaterad till omvärlden. 

Tabell 12: Jämförelse UK, TY, FR med USA  
Budget 1999 års penningvärde 2001120 Anteckning 

Försvarsbudget i pengar US$m 

1999 års penningvärde  

  

Storbritannien 32,608  

                                                 
120 Uppgifterna om de europeiska försvarsbudgeterna är ”estimated” och hämtade från, 
The institute for Strategic Studies, Strategic Survey 2000/2001 , s. 105 
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Tyskland 26,303  

Frankrike 32,547  

EU  147,568 Alla 15 medlemsstater 

USA 284,448121 2002 avses USA: s 

försvarsbudget vara 343,300. 

 

När EU lägger ihop sin budget uppgår den till närmare 150,000 US$m. 

Dock så hjälper inte alltid pengar. Lord Robertson122 argumenterade att 

när du spenderar 60 % av vad amerikanerna spenderar och får ut 10 % av 

effekten, så har du där ditt första problem. Du kan alltså spendera mer 

pengar och ändå inte öka effekten. 123 De medel som läggs ned på 

försvarsbudgetarna måste läggas på rätt saker. Glappet mellan dessa tre 

stater (som är de militärt starkaste inom EU) och USA har dessutom en 

tendens att öka. Konsekvenserna av det ökande glappet kan ses i ett 

realistiskt perspektiv: 

In the Computer Age we still live by the law of the Stone 

Age: the man with the bigger club is right. But we pretend 

this isn’t so. We don’t notice or even suspect it – why, surely 

our morality progresses together with our civilization. 124  
   

Alexander Solzjenitsyn, The march of the Hypocrites 

 

Detta påstående har kraftiga realistiska toner men vem är det egentligen 

som dikterar villkoren när en supermakt spenderar mer än dubbelt så 

mycket på militära maktmedel som hela den Europeiska Unionen 

tillsammans.  
 

Tabell 13: Personal125(för beräkning se bilaga UK, TY FR med USA) 

                                                 
121 The Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2001/2002, s. 35. 
122 Generalsekreterare för NATO 
123 van Ham, Europe´s New Defence Ambitions: Implications for NATO, the US and 
Russia.   
124 Alexander Solzjenitsyn, The march of the Hypocrites, (The Times, 21 Aug. 1997), s. 
16. 
125 Uppgifterna om antalet soldater är hämtade från, The Institute for Strategic Studies, 
The Military Balance 2001/2002, UK, s. 75, TY, s. 56, FR, s. 53, USA, s. 19. 
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Personal 2002 Antal yrkes/kontrakt soldater i FM Antal värnpliktiga i 

FM Reserver 

Storbritannien 211,430 247,100 

Tyskland 190,000 481,900 

Frankrike 254,590 438,150 

USA 1 367,700 1200,600 

 

Ur ovanstående tabell kan utläsas att de tre europeiska staterna kan i 

mängd uppbringa hälften av USA: s yrkessoldater men lika stora 

reserver. Dessa reserver är soldater som är avsedda för att kallas in när 

hemlandet hotas eller under mycket långa operationer utomlands. De 

stora reserverna är ett arv som slukar resurser för försvarsmakterna och 

man kan fundera på när och inom vilken tidsaspekt dessa reserver är 

tänkta att användas? Den dubbla mängden yrkessoldater ger USA en 

avsevärt högre handlingsfrihet i förhållande till de europeiska staterna då 

yrkessoldaterna har en annan beredskap. Andra fördelar med 

yrkessoldater vid internationella insatser är andra 

anställningsförhållanden och det finns en annan acceptans för brukandet 

av yrkessoldater jämfört med brukandet av värnpliktiga eller inkallande 

och användande av reserver. Slutsatsen blir därmed att effekten som 

USA kan prestera jämfört med de europeiska staterna vida överstigs då 

de disponerar dubbla mängden yrkespersonal. 

 

En synvinkel är den som Kissinger använder sig av ur ett geopolitiskt 

perspektiv. Amerika är, i hans ögon, en ö utanför den stora eurasiatiska 

landmassan, vilken har större resurser och befo lkning än USA. Om en 

enda makt dominerar Europa innebär detta en strategisk fara för USA, 

oavsett kalla krigets slut – eftersom en eurasiatisk hegemon i längden 

skulle kunna överflygla USA ekonomiskt och militärt.126 Detta 

resonemang kan stödja bilden som Europa och USA som två blivande 
                                                 
126 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson, Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik  (Lund, 
Studentlitteratur, 2000), s. 213. 
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motpoler men som utvecklingen, både ekonomiskt och militärt, ser ut för 

närvarande tycks denna utveckling inte vara särskilt sannolik. I 

december 1999 efter Helsinki Headline Goal uttalade sig den 

amerikanske biträdande utrikesministern, Strobe Talbot vilket motsäger 

Kissingers mer långtgående vision. Talbot sa att det ska inte föreligga 

några tvivel om USA: s ställningstagande avseende ett starkare Europa.  

Vi är inte emot det, vi är inte ambivalenta, vi är inte oroliga, vi är 

för det! Vi vill se ett Europa som kan agera effektivt genom 

alliansen eller, om NATO inte är engagerat, på egen hand, slut och 

slut på debatten!127 

 

Strobe Talbots uttalande är mer positivt laddat än Kissingers. Att Europa 

bygger upp någon form av krishanteringsförmåga är för amerikansk del 

bara bra för amerikanerna då det avlastar dem. Kan dessutom vissa av 

staterna uppnå en teknologisk förmåga som gör att de kan agera 

tillsammans med USA är det ännu bättre. Åsikter som att Washington 

gärna stödjer europeisk integration så länge det underlättar den 

amerikanska bördan, men inte om integrationen utmanar Amerikas egna 

politiska och ekonomiska intressen, 128 är naturligtvis relevanta. Det 

påståendet grundar sig dock mest i den ekonomiska potentialen hos de 

europeiska staterna. Den grundar sig i alla fall inte i de militära 

maktmedlen. En annan aspekt är att USA gärna ser att de europeiska 

staterna moderniserar sig med amerikansk materiel, något som gynnar 

USA. De senare händelseutvecklingarna påvisar dock ett alltmer 

europeiskt materielsamarbete, vilket inte uppfattas som positivt i 

USA.129 Detta påstående är naturligtvis också sant. Lika sant som att 

europeisk försvarsindustri gärna hade USA: s försvarsmakt som sin 

kund. Uttalanden som de två tidigare motiverar enligt min uppfattning, 

den tidigare genomförda, styrkejämförelsen mellan USA och 

                                                 
127 van Ham, Europe´s New Defence Ambitions: Implications for NATO, the US and 
Russia. 
128 Ibid, van Ham 
129 Ibid, van Ham 
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Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Den jämförelsen, om än bara 

med några system, sätter förhållandena i en reell kontext. Att Europa 

genom skapandet av en militär krishanteringskomponent blir en militär 

konkurrent till USA, eller ännu värre på sikt en kontrahent till USA, 

framstår som löjligt. 

 
Tabell 14: Systemjämförelse UK, TY, FR med USA (för beräkning se 

bilaga UK, TY FR med USA)  
System 2002 UK, TY, FR USA 

Markrobotförmåga 75 1600++ 

Strategisk sjötransport,  15 47 

Specialtonnage, landstignings båtar 48  334 

Strategisk lufttransport, militärt 

transportflyg 

252 894 

Underrättelseinhämtnings satelliter 1 3+ 

Ledningsförmåga, högkvarter 3 ?130 

 

Tabellen talar för sig själv. De tre stora makterna Storbritannien, 

Tyskland och Frankrike är militära dvärgar jämfört med USA: s enorma 

förmåga. Siffrorna är självklart inte helt jämförbara i alla avseenden men 

även om de tre staterna använder sina resurser gemensamt uppnår de 

bara en del av vad USA klarar av ensam. Att en av de tre europeiska 

staterna skulle kunna agera självständigt i en fredsframtvingande 

operation är orimligt. Samarbete är helt nödvändigt.  

 

Efter att ha satt det europeiska resultatet i en kontext med vår 

amerikanske storebror skall vi söka några förklaringar till resultatet. Vi 

avslutar diskussionen med att ge några tänkbara ämnen att studera i en 

nära framtid. 

 

                                                 
130 Det kan eventuellt räknas de 3 Arméhögkvarter och 4 kårhögkvarter som nämns i 
The Institute for Strategic Studies, The Military Balance, s. 19. 
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4.2 Möjliga förklaringar till resultatet 

För att finna förklaringar till de olika staternas påverkan av det 

institutionella verktyget, Helsinki Headline Goal, kan stöd sökas i 

identitet. Med identitet och självbild menas hur de uppfattar sig själva 

och vill uppfatta sig själva.  

 

4.2.1 Storbritanniens självbild 
Britternas självbild grundas i sin bild av sig själva som en global 

handelsnation (trading nation) och försvarare av liberala värderingar 

som frihandel och internationella rätt, det engelska språket, historik av 

att ha bekämpat totalitära regimer och Storbritannien som en avsevärd 

militär mellan makt (medium power).131  

The British are, by instinct, an internationalist people. We believe 

that as well as defending our rights, we should discharge our 

responsibilities in the world. We do not want to stand idle by and 

watch humanitarian disasters or the aggression of dictators go 

unchecked. We want to give a lead; we want to be a force for 

good. 132  

 

Den anglosaxiska identiteten handlar om transatlantisk gemenskap 

vilken inte får minska för att ge utrymme för en europeisk identitet. 

Uttalanden om förhållandet till USA uttrycks ofta med en symbolism 

som skiljer sig märkbart från den pragmatiska inställning man har till en 

europeisk identitet.  

 

Studien visar att Helsinki Headline Goal empiriskt kan sägas ha gett 

genomslag i den uttalade nationella strategin. Storbritannien har gett 

stort utrymme för EU- avtalets implikationer i sin statliga strategi och 

säkerhetspolitik. Avtalet vid St Malo 133 kan antas ha bäddat för en 

brittisk omsvängning i strategin kontra EU. Svängningen i brittisk 
                                                 
131 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson, Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik , s. 55. 
132 Ministry of Defence, The Strategic Defence Review, s. 4. 
133 Centre for Defence Studies, Achieving the Helsinki Headline Goals Fransk- Brittiskt 
möte december 1998 om skapande av effektiva militära kapaciteter. 
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strategi kan även härledas till Kosovo kriget där premiärminister Tony 

Blair sa att vi européer inte kan förvänta oss att USA skall spela en roll i 

varje konflikt på vår egen bakgård. Vi européer bör kunna vara kapabla 

att lösa vissa säkerhetsproblem på egen hand och genom en gemensam 

europeisk ansträngning kan vi nå längre än var land ensamt.134 Det som 

är märkligt är att britternas förändrade strategi inte har skett på 

bekostnad av landets engagemang i NATO. Det kan snarare tolkas som 

att Storbritannien alltmer internationaliserar sig genom att inträda i allt 

fler internationella åtaganden och väljer att nå sina nationella intressen 

genom institutioner som framförallt EU. Att EU är av stor betydelse ur 

de flesta aspekter men under de sista tre åren även fått ett rejält 

genomslag i säkerhetspolitiken visar Storbritanniens ökade tonvikt på 

denna institution. Förändringen i brittisk strategi tjänar deras syften väl 

då de har en nyckelroll i den europeiska utvecklingen samt mycket goda 

transatlantiska förbindelser. Storbritannien får därigenom ett förstärkt 

samarbete med både USA och EU länderna inom både försvar och 

försvarsindustri. Beslutet inom ramen för Eurofighter konceptet att ge 

1,3 miljarder USD kontraktet för utveckling av radarstyrd missil till 

fransk – brittiska meteor och inte till amerikanska AMRAAM var ett steg 

i denna europeiska riktning. 135 Anskaffandet av Tomahawk robotar visar 

den andra riktningen, samarbetet med USA. 

 

Storbritannien har alltid fruktat att ett organiserat Europa skall vara ett 

Europa organiserat av någon annan än dem själva och enligt, för 

britterna, främmande principer. Ett starkare kontinentalt Europa påverkar 

brittiskt inflytande negativt. Det brittiska inflytande baseras historiskt på 

landets nära förhållande till USA. 136 Då EU: s framtida 

säkerhetsordning, genom Helsinki Headline Goal, fått ytterligare makt 

                                                 
134 van Ham, Europe´s New Defence Ambitions: Implications for NATO, the US and 
Russia, s. 12. 
135 The International Institute for Strategic Studies, Strategic Survey 2000/200, s. 102. 
136 David Chuter, The European Union and National Defence Policy, edited by Jolyon 
Howorth and Anan Menon, (London, Routledge, 1997), s. 107. 
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genom skapande av en reell militär kapacitet vill inte Storbritannien stå 

utanför utan väljer istället att vara pro aktiv. En utveckling som inleddes 

av Tony Blairs regering. Blair var mycket väl medveten om de fördelar 

som Frankrike och Tyskland uppnått genom sitt nära samarbete.137 

Händelseutvecklingen inom EU går inte att hejda eller bromsa längre 

och då tar britterna istället en aktiv roll syftande till ett maximerande av 

sitt inflytande. Ett resultat som denna studie stöder. Den brittiska 

pragmatismen kan sägas ha gett denna utveckling.138  

 

4.2.2 Tysklands självbild 
Den tyska identiteten är komplicerad med hänsyn till landets historia. 

Essentiellt för tysk självbild är ett europeiskt Tyskland. Det ger att 

europeisk integration är från ett både instrumentellt och idealistiskt 

perspektiv det mest fördelaktiga sättet att bygga varaktig tillit och 

förtroende med sina grannländer i Europa.139 De tyska idealistiska 

tongångarna har tonats ned till förmån för mer pragmatiska 

överväganden. 140 Den tyska försvarsministern framhäver att 

utvecklingen av den europeiska förmågan går hand i hand med 

utvecklingen inom NATO: ”We are strongly committed to DCI. It will 

strengthen NATO, and it will strengthen the Europeans role within the 

Alliance. With regard to the EU, the tasks ahead are even more 

demanding.”141 Med denna introduktion räknar han sedan upp Helsinki 

Headline Goal. Scharping ger också några exempel på konkreta åtgärder 

som vidtas.  

At the end of this decade, we will have a European strategic lift 

capacity and a strategic airlift command with permanently pooled 

and subordinated European strategic airlift and air –to-air 

refuelling assets. The decision taken by European governments to 

                                                 
137 Josef Janning,  Making the Common Foreign and Security Policy Work, (Stockholm, 
Utrikespolitiska Institutet, 2000), s. 183. 
138 David Chuter, The European Union and National Defence Policy, s. 114. 
139 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson, Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik ,  s.  60, 
61. 
140 Ibid, s. 63. 
141 Rudolf Scharping, tal, NATO and Perspectives of European Security 
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jointly develop and procure a Future Transport Aircraft (A-400M) 

is another big step in the same direction. We also agreed on the 

Franco-German initiative for a European satellite-based 

reconnaissance capacity .142  

 

Faktum kvarstår dock att inga order är lagda på transportflygplan och att 

den enda satellit som är i luften nu är den franska Helios 1.  

 

Tyskland behöver ett forum som EU för att motivera en omstrukturering 

syftande till att klara av robust krishantering. 143 Statens historiska arv 

gör också att landet behöver ett alibi i än högre grad än övriga stater. En 

mycket viktig aspekt för Tyskland om de skall delta i en operation är hur 

uppbyggnaden ska ske efter konflikten. Den institutionella påverkan på 

tyskt agerande är lika självklar, som den uppfattade brittiska normen att 

arbeta inom NATO. Detta kan kanske förklara att utrymmet för militärt 

samarbete med EU inte uttalas mer framträdande utan att det, implicit, är 

den enda utvecklingen. Analysen stöder detta då uttalandena är modesta 

i dokumenten. Tyskland ser således integrationen i EU som en naturlig 

evolution vars nödvändighet är en förklaring av det självklara.144 Det blir 

mycket intressant att se tysk utveckling av försvars- och säkerhetspolitik 

då mer kraft kan läggas åt andra aspekter efter att återföreningen med 

Öst Tyskland är harmoniserad. US secretary of Defence kritiserade i 

december 1999 Tyskland för att inte lägga tillräckligt med pengar på 

försvaret och att detta hade en grundläggande effekt, inte bara på 

Tyskland, utan på hela alliansen. 145 Det kan inte nog understrykas att 

ökningar av den tyska försvarsbudgeten skulle vara en mycket stark 

signal på faktiska åtgärder mot en ökad institutionalisering. En ökning av 

budgeten skulle öka effekten inom både  NATO och EU. 

                                                 
142 Rudolf Scharping, tal, NATO and Perspectives of European Security  
143 Josef Janning, Making the Common Foreign and Security Policy Work , s. 16.  
144 Mairi Maclean, Jean-Marc Trouille, France, Germany and Britain - Partners in a 
changing world, s. 183. 
145 van Ham,  Europe´s New Defence Ambitions: Implications for NATO, the US and 
Russia 
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4.2.3 Frankrikes självbild 
Fransk självbild mynnar ut i en uppfattning om ett förenat självständigt 

Europa. En stark fransk identitet sågs under lång tid inte som någon 

motsättning till en europeisk identitet. Frankrike ser sig själva som den 

historiska arvtagaren och förebilden för demokratiska och universella 

värden från den franska revolutionen och upplysningstiden. 146 Ord som 

Indepence (självständighet) och Grandeur (storhet) är arv som präglar 

fransk hållning. Frankrike är mån om att bevara sin maktställning i 

Europa i likhet med övriga stater. Franska visioner har på senare tid 

ersatts av ett mer pragmatiskt synsätt.147 I Frankrike tycks det vara en del 

spridda strömningar, å ena sidan vill man ha ett starkt Europa med egen 

försvarsidentitet utan alltför mycket amerikanskt inflytande. Å andra 

sidan vill Frankrike behålla sin autonomi som är grundlagd sedan 60-

talets utträde ur vissa NATO samarbeten. Dessa två kanske kan 

sammanfattas som att man vill ha ett starkt Europa som styrs av 

Frankrike.  

 

Studien påvisar minst skillnader i fransk strategi. En förklaring kan vara 

att Helsinki Headline Goal är i linje med Frankrikes tidigare strategi och 

att därmed krävs inga förändringar i gällande strategi. Frankrike har 

dock fått en yttre drivkraft då framförallt Storbritannien lägger större 

vikt på det europeiska samarbetet och fransmännen antagligen vill ha en 

ledande roll. 

 

4.3 En gemensam europeisk identitet? 

Det finns flera synvinklar på vad den europeisk integration (kollektiv 

europeisk identitet) skall leda till. Den ses som en process utan slutmål i 

Storbritannien, i Tyskland som den avgörande grunden från vilken den 

”eviga freden” i Europa grundläggs och i Frankrike som en vision om en 

                                                 
146 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson, Winnerstig , Europeisk säkerhetspolitik , s. 58, 59. 
147 Ibid, s. 59, 60. 
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maktens Europa i världspolitiken. 148 Dessa olika synsätt underlättar 

naturligtvis inte processen. Samarbetet mellan staterna, och de mål som 

är gemensamma för de stater som ingår i institutionen, blir essentiellt för 

att beskriva och förklara detta händelseförlopp. Vi stöder oss på 

Keohane: 

 

I assume, with the Realists, that actors are rational egoists. I 

propose to show, on the basis of their own assumptions that the 

characteristic pessimism of Realism does not necessarily follow. I 

seek to demonstrate that Realist assumptions about world politics 

are consistent with the formation of institutionalised arrangements, 

containing rules and principles, which promote cooperation. 149 

 

Cooperation takes place only in situations in which actors perceive 

that their policies are actually or potentially in conflict, not where 

there is harmony. Cooperation should not be viewed as the absence 

of conflict but rather as a reaction to conflict or potential 

conflict.150 

 

Cooperation, samarbete, är enligt Keohane en formell mellanstatlig 

aktivitet.  Ett samarbete syftande till att vara kapabel att hantera 

konflikter. I samband med dessa samarbeten, vilka sker inom en 

institutionell ram som exempelvis EU, ålägger sig staterna en del 

formella och informella förpliktelser. Dessa förpliktelser, som även kan 

härledas till en stats självbild av sig själv, skapar en icke formellt 

reglerat press att uppnå vissa förmågor. Ett exempel är att dessa tre stater 

samtliga avser kunna leda en EU operation genom att erbjuda varsitt 

högkvarter till krishanteringsstyrkan. Den här studien visar att trots att 

visionen om vad integrationen skall leda till är olika bland de tre staterna 

                                                 
148 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson, Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik ,  s. 85. 
149 Robert O. Keohane, After Hegemony, (Princeton, Princeton University Press, 1984), 
s. 67, 84. 
150 Ibid, s. 54. 
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är de gemensamma målsättningarna så starka att samarbetet drivs till 

konkreta avtal om nyttjande av militära medel. 

 
Forskningen som finns om Brittiskt – tyskt – franskt samarbete i syfte att 

skapa en särskild identitet för europeisk säkerhet och försvar är 

begränsad. Händelser som har präglat utvecklingen har visat att en sådan 

identitet begränsas till dem som är villiga och kapabla att intervenera. 

Det sistnämnda ger att det är Storbritannien, Tyskland och Frankrike 

som berörs.151 Den här studien påvisar att av dessa tre länder så är 

Storbritannien mest lämpad för sådana operationer, följd av Frankrike. 

Tysklands förmåga i närtid kan diskuteras. I många skrifter står det att 

respektive stat har övergått till en alltmer pragmatisk hållning. Efter att 

ha granskat de militära strukturerna så är denna utveckling fullt rimlig. 

Har du inte kapaciteten att lägga bakom orden, och inte medlen att skaffa 

denna kapacitet, måste antingen ambitionen minska eller kapaciteten 

skapas genom exempelvis samarbete.  

 

Vilka stater som är drivande avseende en särskild europeisk 

försvarsidentitet är en annan fråga som nämns. Grunden för europeisk 

integration ligger i det fransk – tyska förhållandet152 är ett påstående. Det 

fransk – tyska samarbetet kan kallas för ett prejudicerande partnerskap, 

bilateralt samarbete sker för samarbetets egen skull och en önskan att 

undvika allt som kan uppfattas som eller vara meningsskiljaktigheter.153 

Den grundläggande anledningen till att Frankrike och Tyskland fortsätter 

att lägga stor vikt vid integrering, är att överbrygga tidigare fiendskap, 

att gynna gemensam utveckling, att kombinera sina röster för att få mer 

tyngd i världen och att hålla inne tysk makt, är fortfarande giltig. Ett 

annat är att Frankrike önskar dra Storbritannien närmare Europa inom 

                                                 
151 Mairi Maclean, Jean-Marc Trouille, France, Germany and Britain- Partners in a 
changing world,  (Hampshire, PALGRAVE, Macmillan Distribution Ltd, 2000), s. 147. 
152 Ibid, s. 181. 
153 Philip H Gordon, France, Germany and the Western Alliance, (Boulder, Westview 
Press Inc, Colorado, 1995) s. 102. 
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det europeiska militära samarbetet. Jaques Chirac refererade ofta till att 

Frankrike och Storbritannien är the motor of European defence154 även 

om det fransk – tyska Eurocorps är ett exempel på en annan drivkraft. 

Min slutsats av denna analys är att Frankrike är den mest drivande. Detta 

med motivet att Frankrike är inblandat i många samarbeten med sina två 

grannar, fler samarbeten i alla fall än det nämns ett tyskt – brittiskt 

samarbete. Ett annat skäl är att Frankrike alltid har lagt stor vikt vid att 

vara militärt autonom. Ett faktum som kan utläsas ur studiens kapitel om 

försvarsmaktsstruktur. Frankrike har, eller anskaffar, alla system som 

krävs för att kunna genomföra en krishanteringsoperation. Disponerar du 

alla typer av maktmedel ger det en starkare förhandlingsposition i en 

institution som EU. Det ger i alla fall inga nackdelar när det ska 

diskuteras vilken leading nation som ska utses för en eventuell EU 

operation. 

 

4.4 Framtiden 

Realistiska värderingar överges till förmån för mer institutionella 

värderingar. Ord som misstänksamhet och förmåga att vara autonom 

överges för ett allt intensivare internationellt samarbete. Ett 

internationellt samarbete som drivs i institutioner som EU. Staten lämnar 

över rättigheter om det gagnar det nationella intresset. Det är en av 

grunderna för den institutionella teorin. Med fördelarna kommer också 

vissa nackdelar. Fördelarna är att tillsammans är staterna relativt starkare 

och kan utöva större inflytande än vad en ensam stat förmår, och 

nackdelen är uppgivandet av autonomi. Krishantering kräver militära 

resurser och analysen visar att ensamma har inte staterna, Storbritannien, 

Tyskland och Frankrike, tillräckliga resurser. De små besluten leder i 

förlängningen till en stor reform. Helsinki Headline Goal var ett exempel 

på ett stort beslut, grundlagt i oändliga diskussionsforum och slutligen 

fastställt vid ett ministerråd. Betydelsen av att socialisering sker genom 

                                                 
154 Maclean, Trouille, France, Germany and Britain- Partners in a changing world, s. 
189, 190. 
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att arbeta tillsammans, användandet av work groups som en bas för 

policy making och policy implementation, hierarkin av kommittéer 

genom vilka ministrar och premiärministrar sätter de generella målen 

och tjänstemännen kämpar för att översätta dessa i detaljerade policies155 

ska inte underskattas. Det som sker i EU är en vardagsintegration och 

denna vardagsintegration ger efter en tid ganska stora förändringar totalt 

sett. 

 

Den säkerhetspolitiska arenan är dock en av de sista nationella 

bastionerna. I de officiella texterna utläses att man lägger stor vikt på de 

internationella åtagandena och samarbetena. Man är dock ovillig att satsa 

mer medel utan det som sker går inom ramen för vardagsintegrationen. 

Samarbetsavtal sluts istället för att anskaffning av dyra materialsystem 

genomförs. Sker en nyanskaffning så sker den i huvudsak som ersättning 

för en föråldrad artikel.  Nyanskaffning är fortfarande en nationell 

process och en svaghet med andra pelaren ligger i den marginella 

budgeten, beroendet av förtroende mellan staterna och konsensus.156 

Detta faktum stöds av denna studie då mängden nyanskaffning av för EU 

vitala system är begränsad. Inga system anskaffas inom EU ram utan det 

är rent nationella beslut. Det kan självklart ses som en ökning av 

effekten då ny materiel anskaffas med högre prestanda, eller då övrig 

materiel skrotas i högre omfattning än de gränssättande strategiska 

systemen men faktum kvarstår. Totalkapaciteten ökar inte.  

 

En överenskommelse som Helsinki Headline Goal, tillsammans med 

exempelvis fördragen i Amsterdam och Feira ger att staterna driver 

varandra att förändra sina strategier. Om en stat vill agera internationellt 

krävs både politisk vilja och fysisk förmåga. De tre granskade staterna 

besitter samtliga vilja och i olika omfattning förmåga. Att genomdriva 

                                                 
155 Anthony Forster and William Wallace, Policy making in the European Union, edited 
by Wallace and Wallace, (Oxford, Oxford University Press, 2000), s. 489. 
156 Ibid, s. 490. 
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stora förändringar kräver främst på grund av inrikes förhållanden, en 

yttre påverkan. Kalla kriget hade dimensionerat samtliga tre staters 

strategi och försvarsmaktsstruktur och nu krävs andra strategier och 

förmågor. En yttre påverkan, annan än det uppfattade reella hot som 

folket i Europa upplevde av de två kontrahenterna NATO och 

Warzavapakten, krävs för att göra stora omstruktureringar. När Kalla 

krigshotet försvann måste åtgärder vidtas för att säkerhetspolitiken ska 

kunna drivas vidare. Hotet inte längre är påtagligt som till exempel 

grannlandet, vilket är lätt för befolkningen att uppfatta, utan kanske en 

oroshärd på en annan kontinent. Analysen visar att strategin har 

påverkats men då försvarsmaktstrukturen är en långsammare process kan 

potentiella skillnader i strukturen bättre mätas om några år. 

 

En yttre påverkan som ett europeiskt gemensamt åtagande om en 

europeisk krishanteringsstyrka innebär att staten och dess befolkning 

drivs framåt av gemensamma värderingar. Även om den enskilda staten 

är delaktig i det gemensamma beslutet driver den institutionella 

gemenskapen staten längre i sina åtaganden än vad som hade varit 

möjligt på rent inrikes debatt eller rent bilaterala grunder. Den 

Europeiska Unionen kan karakteriseras som en säkerhetsgemenskap då 

det råder en ständig interaktion och anpassning genom så kallade 

”koordinationsreflexer” som indikerar en allt starkare 

solidaritetskänsla.157 Detta ger att tre olika nationella beslut ger samma 

resultat i tre olika länder. Storbritannien, Tyskland och Frankrike avser 

bidra med ca 20 % vardera till den europeiska krishanteringsstyrkan.  

 

Vad framtiden utvisar är svårt att säga då EU är ett framväxande politiskt 

system. För komplext att styra och samordna för att kunna förutse vad 

besluten blir. Tyska och amerikanska erfarenheter från federala system 

                                                 
157 Aggestam, Engelbrekt, Wagnsson, Winnerstig, Europeisk säkerhetspolitik , s. 47. 
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stöder svårigheten att förutspå framtiden. 158 En slutsats är att genom att 

följa en stats utveckling så är sannolikheten stor att man inte blir alltför 

överraskad av de bägge andras utveckling. Staterna är redan idag kraftigt 

influerade av varandra. Att uttrycka sig med säkerhet om en riktning vart 

Helsinki Headline Goal leder är svårt att göra med enbart denna studie 

som grund. 

 

4.5 Avslutande kommentarer 

Jag avser avslutningsvis ge mig på en helt subjektiv åskådning. Min 

personliga uppfattning är att de tre stora staterna alltmer kommer att 

integrera sig. Varför? För att det inte existerar något alternativ om de 

skall kunna utöva inflytande med militära maktmedel. Det tycks inte 

försvarbart för staterna att lägga mer medel på sina 

försvarsmaktsstrukturer utan trenden går i motsatt riktning. 

Försvarsbudgetarna minskar. Om en aktör ska kunna agera 

internationellt krävs fysiska maktmedel bakom. Dessa maktmedel klarar 

inte staterna av att anskaffa enskilt utan de måste anskaffa dem 

gemensamt. En Europaarmé sägs alltid vara en utopi och det finns inga 

avtal som syftar till detta. Detta anser jag inte vara sant. För mig är det 

självklart att all den här integreringen kommer att leda till att en dag, om 

10 år eller kanske om 20 år, framstår Europaarmén som den enda 

ekonomiskt, politiskt och militärt rationella lösningen. Den 

vardagsintegration som pågår kommer också att leda till att opinionen 

mot en eventuell Europa armé, när det beslutet tas, kommer att vara 

liten. Institutionerna har i framtiden en mycket stor roll då det är i dessa 

forum som avtal kommer att slutas som motiverar och ”tvingar” staterna 

att uppfylla sina åtaganden. Statens bild av sig själv är oerhört 

betydelsefull och i längden är det kanske denna uppfattning om statens 

identitet och de alltmer ensade värderingarna som är den yttersta 

                                                 
158 Jan Hallenberg, Svensk säkerhetspolitik i en europeisk kontext, (Seminarium vid 
Försvarshögskolan 2002-02-06) 
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drivkraften. Alla vill kunna se sig själva i spegeln när de vaknar och då 

kan man inte stå utanför svåra åtaganden med bibehållen självkänsla. 

 

Vi avslutar diskussionen med att ge ett par tänkbara ämnen att studera i 
en nära framtid. 

?? En uppföljning av EU: s krishanteringsstrykas första uppdrag är 

av stort intresse för att se graden av autonomi mot NATO och 

USA. 

?? Denna studie inriktar sig på hur de tre stora EU- staternas strategi 

påverkas av ett institutionellt åtagande som Helsinki Headline 

Goal. Hur påverkas en mindre stats strategi som till exempel 

Sverige eller Nederländerna av Helsinki Headline Goal?  

 

5. Sammanfattning 
 
Utvecklingen inom den europeiska gemensamma säkerhets- och utrikes 

politiken har de senare åren inneburit stora institutionella åtaganden för 

staterna inom Europeiska Unionen. Genom det så kallade Helsinki 

Headline Goal beslutades att Unionen skall besitta en trovärdig militär 

förmåga att agera i kriser i Europas när område. Det europeiska rådets 

möte i Helsingfors låg bakom att till exempel EU: s militära 

krishanteringsförmåga fick en tydligare distinktion genom definieringen 

av Helsinki Headline Goal. En europeisk förmåga som i korthet innebär 

att Unionen inom 60 dagar skall kunna sätta upp en krishanteringsstyrka 

på upp till 60 000 man med tillräckliga flyg- sjöstridskrafter som stöd för 

att lösa de så kallade Petersbergsuppgifterna.159 Styrkan skall kunna 

operera i ett år. 

 

Ramverket för uppsatsen är institutionell påverkan på nationella 

strategier. Syftet med uppsatsen är att analysera om och i så fall hur 

                                                 
159 Ordförandeskapets slutsatser europeiska rådet, Bilaga IV till I Helsingfors den 10-11 
december 1999, s. 2, 3. Tillgängligt på internet 
(http://ue.eu.int/pesc/default.asp?lang=sv,). 
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uppbyggnaden av EU:s krishanteringsförmåga påverkar några enskilda 

staters nationella strategier och försvarsmaktsstrukturer. Det är intressant 

att se om det kan påvisas att besluten som tas i EU om olika militära 

kapaciteter får genomslag i en nationell strategi och i vilken mån EU 

anges som motiv för förändringarna. Huruvida 

försvarsmaktsstrukturerna förändras med strategierna är en annan aspekt 

som granskas. De tre staternas förmåga sätts i jämförelse med USA: s 

förmågor i vissa avseenden för att se resultatet i komparation till 

någonting reellt. Teorianknytningen grundar sig i en bok av Robert O 

Keohane, Joseph S. Nye och Stanley Hoffmann kallad After the Cold 

War där samspelet mellan institutioner och statliga strategier belyses.160 

De frågeställningar som besvaras är: 

1. Har uppbyggnaden av EU: s militära krishanteringsförmåga 

förändrat ländernas strategier? 

2. Har uppbyggnaden av EU: s militära krishanteringsförmåga 

förändrat ländernas försvarsmaktsstrukturer? 

3. Hur kan eventuella förändringar i strategi eller 

försvarsmaktsstruktur förklaras? 

Metoden är att ha två mättillfällen, ett mättillfälle före mötet i 

Helsingfors och ett mättillfälle efter att Helsinki Headline Goal är 

överenskommet. Dessa mättillfällen syftar till att ge grunden för att 

kunna analysera huruvida det kan påvisas att Helsinki Headline Goal fått 

genomslag i ländernas nationella försvarsstrategi eller 

försvarsmaktsstruktur. Strategigranskningen genomförs som en 

mängdmässig och innehållsmässig analys. De system som avhandlas är 

speciellt lämpade för internationella insatser och följande exempel 

analyseras: Antal yrkessoldater, markrobotförmåga, strategisk 

sjötransport, strategisk lufttransport, strategisk underrättelseförmåga, 

                                                 
160 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Stanley Hoffmann, After the Cold War, 
(Harvard, President and Fellows of Harvard College, Harvard University, 1993), 
preface. 
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underrättelseinhämtnings satelliter och ledningsförmåga. Det emp iriska 

materialet är i huvudsak hämtat från officiella texter. 

 

Storbritannien strategi 1998, kan sammanfattas som att det som är 

dimensionerande för Storbritanniens strategi är NATO och enbart NATO. 

I 2001 års utgåva förklaras att Storbritannien anser tiden mogen att utöka 

sitt internationella samarbete och där nämns flera bilaterala och 

multinationella samarbeten där EU är en av dessa. 2001 års utgåva har 

EU fått en egen skrift, paper no 3 ”European Defence”. Mängdmässigt 

har ett europeiskt försvarssamarbete gått från att vara några få meningar 

1998 till att vara en komplett skrift i samma dignitet som övrigt 

multinationellt samarbete totalt. Helsinki Headline Goal, som är ett 

institutionellt uttryck, har därmed fått ett genomslag i Storbritanniens 

strategi. Då EU: s framtida säkerhetsordning, genom Helsinki Headline 

Goal, fått ytterligare makt genom skapande av en reell militär kapacitet 

vill inte Storbritannien stå utanför utan väljer istället att vara proaktiv. 

 

Tyskland har stora likheter i strategin mellan 1998 och 2001. NATO är 

den främsta säkerhetsgaranten och EU är en av flera 

säkerhetsorganisationer som kan främja en positiv utveckling. Texten 

från 2001 ger dock ett europeiskt försvar mer uttalade mål genom 

motiveringen med Petersberg uppgifterna. Det som är mest intressant är 

att Tyskland tydligt uttalar att nationsstaten har mist sin betydelse för att 

kunna säkra egen säkerhet och därmed överges en del realistiska 

värderingar. Tyskland ser integrationen i EU som en naturlig evolution 

vars nödvändighet är en förklaring av det självklara.161 

 

Den franska strategin före och efter Helsinki Headline Goal: s 

framtagande skiljer sig inte nämnvärt. Detta kan kanske förklaras med 

att redan 1998 var det en uttalad målsättning och utmaning för Frankrike 

                                                 
161 Mairi Maclean, Jean-Marc Trouille, France, Germany and Britain - Partners in a 
changing world, s. 183. 
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att lägga en europeisk dimension till säkerhetspolitiken. 1998 nämns att 

strategisk autonomi underordnas behovet av vissa systemförmågor och 

att tillförsel av en europeisk dimension till säkerhetspolitiken ska 

genomföras. En signal som tyder på en ökad internationalisering redan 

före Helsinki Headline Goal överenskommelsen. En förklaring kan vara 

att Helsinki Headline Goal är i linje med Frankrikes tidigare strategi och 

att därmed krävs inga förändringar i gällande strategi. 

 

Avseende försvarsmaktstruktur visar studien att samtliga tre stater 

reducerar sin försvarsbudget. Den enda markanta utvecklingen i 

strukturer som skett är att britterna anskaffat markrobot förmåga. Positivt 

är också de utvecklingsprojekt som britter och fransmän genomför om 

nya luftburna markrobotar vilket kan ta bort en av de europeiska 

bristerna i systemförmåga. Projektet med Helios 2 och det tyska Sar 

Lupe talar för att den europeiska förmågan till underrättelseinhämtning 

ökar. Alla tre stater bidrar med ett högkvarter till EU för att kunna leda 

Joint operationer.  

 

Studien visar att Storbritannien och Frankrike har utvecklats avsevärt 

längre än Tyskland som har en, med största sannolikhet, mycket 

komplex framtid att möta beträffande omstrukturering av 

försvarsmakten. Storbritanniens och Frankrikes försvarsmakter tycks 

idag avsevärt lättare kunna genomföra en större internationell operation 

än Tyskland. Detta påstående grundar sig i att framförallt Storbritannien 

har en uttalad doktrin för hur de ska ta sig till operationsområdet med 

snabbinsatsförband och även, efter lite tid, med förstärkningsförband. 

Storbritannien disponerar, om än i liten omfattning, markrobotförmåga, 

förmåga till transport i luften, förband med beredskap och även operativ 

rutin av internationella insatser av svårare slag. Britterna saknar idag 

endast egen underrättelseförmåga med satellit. En brist som de 

antagligen kompenserar med sitt nära förhållande till USA. Frankrike har 

lagt stor vikt på att vara autonom. Frankrike är det enda av dessa tre 
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länder med egen satellitkapacitet. Frankrike har numerärt samma mängd 

transportflygplan som Tyskland och motsvarande sjötransportförmåga 

som Storbritannien. Fransmännen har stora operativa erfarenheter från 

framförallt Afrika. En ökad professionalisering som dessutom har det 

uttalade syftet att höja insatsförmågan stödjer också detta resonemang. 

En fransk begränsning är dock bristen på markrobotsystem vilket de 

försöker åtgärda med framtagande av luftburna, långräckviddiga robotar. 

Att Storbritannien och Frankrike har ett gynnsammare utgångsläge kan 

till stor del förklaras med att de har territorier bortom egna fastlandet. 

Tyskland har sedan många år en stor lufttransportflotta och är också av 

tradition villig att driva samarbeten. Detta hänger mycket ihop med att 

allt säkerhetspolitiskt arbete för Tyskland sker inom ramen för 

institutioner, Exempel på dessa samarbeten inom flygtransport är 

European Air Group. Utöver detta finns ett satellitprogram under 

framtagande. Om inte Tyskland förändrar sin försvarsmaktsstruktur 

måste strategin förändras. Den uttalade strategin och ambitionerna att 

vara jämbördig med Storbritannien och Frankrike delas inte av de system 

som önskas för dessa typer av operationer. En jämförelse med USA: s 

förmåga är väsentlig för att sätta denna studies resultat i relation till 

någonting. En jämförelse ger att USA spenderar mer än dubbelt så 

mycket på militära maktmedel som hela den Europeiska Unionen 

tillsammans. De tre europeiska staterna kan uppbringa hälften av 

yrkessoldaterna som USA men lika stora reserver. Vid en 

systemjämförelse ges att de tre stora makterna Storbritannien, Tyskland 

och Frankrike är militära dvärgar jämfört med USA: s enorma förmåga. 

Studien visar att ingen av de tre europeiska staterna skulle kunna agera 

självständigt i en fredsframtvingande operation. Samarbete är helt 

nödvändigt. Har du inte kapaciteten att lägga bakom orden, och inte 

medlen att skaffa denna kapacitet, måste antingen ambitionen minska 

eller kapaciteten skapas genom exempelvis samarbete. Staterna uttalar 

en ökad strävan efter samarbete och en förklaring till detta kan sökas i 

staternas identitet. Det finns en strävan att vara likvärdig sina partners. 
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En överenskommelse som Helsinki Headline Goal, tillsammans med 

exempelvis fördragen i Amsterdam och Feira ger att staterna drive r 

varandra att förändra sina strategier.
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Materialet till bilagorna är hämtade från, The Institute för Strategic Studies, The 
Military Balance 1998/1999 och 2001/2002 samt ”Strategic Survey 2000/2001” 
 

Bilaga Storbritannien 

Personalberäkning 

Personal 1998 2001 

Antal yrkes/kontrakt soldater i FM 210,940 211,430 

Antal värnpliktiga i FM, Reserver 376,300 247,100 

 

Systemberäkning 

System 1998 2001 Anteckning 

Markrobotförmåga 0 751 Tomahawk, ubåtsbaserad 

Strategisk sjötransport, 

Landstigningsbåtar 

72 
33 LCU/LCVP  

63 
23 LCU/LCVP  

Samma transportkapacit et  

Strategisk lufttransport, 

militärt transportflyg 

774 785  

Underrättelseinhämtning 

satelliter 

06 0  

Ledningsförmåga, 

högkvarter 

17 1 Erbjudet EU från 2003 

 
Bilaga Tyskland 

 
Personalberäkning 
Personal 1998 2002 

Antal yrkes/kontrakt soldater i FM 196,0008 190,000 

Antal värnpliktiga i FM Reserver 452,5009 481,900 

                                                 
1 20 robotar skjutna i Kosovo konflikten 
2 2 Fearless LPD 400 sold, 15 strf, 3 hkp, 4 LCU, 4 LCVP. 5 Sir Bedivere LSL, 340 sold, 16 strf, 1 
hkp. 
3 1 Fearless LPD 400 sold, 15 strf, 3 hkp,  4 LCU, 4 LCVP. 1 Ocean LPH med 4  LVCP, 800 sold, 18 
hkp. 4  Sir Bedivere LSL, 340 sold, 16 strf, 1 hkp. 
4 55 C-130 Hercules, 7 Tristar, 3 C-2A, 12VC-10 
5 4 Boeing C-17 leasade av USA i väntan på ett nytt tpflygplan. 9 –Tristar, 3 C-2, 11 VC-10, 51 C-130 
6 Skynet 5, kommunikationssatellit ej för underrättelser, operativ 2005, samarbete med FR och TY. 
7 Joint Rapid Deployment HQ 
8 Aktiva 333,500-137,500 inneliggande vpl. 
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Systemberäkning 

System 1998 2001 

Markrobotförmåga 0 0 

Strategisk sjötransport, 

Landstigningsbåtar 

0 

(13 LCU10) 

0 

(5 LCU) 

Strategisk lufttransport, militärt 

transportflyg 

8411 8412 

Underrättelseinhämtnings satelliter 0(1)13 1 

Ledningsförmåga, högkvarter  014 0 (1) 
 
 

Bilaga Frankrike 

 
Personalberäkning 

Personal 1998 2001 

Antal yrkes/kontrakt soldater i FM 229,55015 254,590 

Antal värnpliktiga i FM Reserver 321,75016 438,150 

 

Systemberäkning 

System 1998 2001 Anteckning 

Markrobotförmåga 0 0  

Strategisk sjötransport, 

Landstigningsbåtar 

917 
31 LCT/M 

918 
20 LCT/M 

 

                                                                                                                                            
9 Reserver 315,000+137,500 inneliggande vpl 
10 LCU landing craft utility vehicle, kan ej räknas som strategisk sjötransport utan är en taktisk 
landstigningsbåt. 
11 C 160 transall 
12 Ett arrangemang med Nederländerna ”German- Dutch Air Transport Arrangement” ger att 
Nederländerna mot en kostnad av 45miljoner Euro kan påräkna stöd av Tyskland med strategiska 
flygtransporter. Centre for Defence studies ”Achieving the Helsinki Headline Goals”, (London, Centre 
for Defence Studies, Kings College, November 2001), s. 44. 
13 Skynet 5 kommunikationssatellit, ej för underrättelser, med FR och UK operativ 2005, Helios 1A 
med FR, IT, SP, Helios 2 med FR och IT operativ 2001, Horus operativ 2005. 
14 1 Air-mobile Force Command kan ej räknas då detta är ett divisionshögkvarter. Kontrolleras 
15 Aktiva 358,800-129,250 inneliggande vpl 
16 Reserver 292,500+ 129,250 inneliggande vpl 
17 2 Foudre, 450 sold, 30 strf, 4 hkp, 10 Landing craft mechanized,  2 Ouragan 350 sold, 2-4 Hkp samt 
5 amfibiefartyg av en mindre typ ”Champlain” 140 sold, 1 strf. 
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Strategisk lufttransport, 

militärt transportflyg 

7119 9020  

Underrättelseinhämtnings 

satelliter 

0(1)21 122  

Ledningsförmåga, 

högkvarter 

0 0 (1) Ett Hqi Creil erbjudet EU 

from  

 
Bilaga Sammanställning  

 
Personal 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
18 2 Foudre, 450 sold, 30 strf, 4 hkp, 10 Landing craft mechanized,  2 Ouragan 350 sold, 2-4 Hkp samt 
5 amfibiefartyg av en mindre typ ”Champlain” 140 sold, 1 strf. 
19 14 C-130, 46 C-160 Transall, 3 KC-135, 8 CN-235M, ytterligare transportkapacitet finns med 
kommersiella flygplan. 
20 14 C-130, 63 C-160 Transall, 3 KC-135, 14 CN-235M, ytterligare transportkapacitet finns med 
kommersiella flygplan. 
21 Skynet 5 kommunikationssatellit, ej för underrättelser, med TY och UK operativ 2005, Helios 1A 
med GE, IT, SP, Helios 2 med TY och IT operativ 2001. 
22 Helios 1A 
23 Aktiva 333,500-137,500 inneliggande vpl. 
24 Aktiva 358,800-129,250 inneliggande vpl 
25 Reserver 315,000+137,500 inneliggande vpl 
26 Reserver 292,500+ 129,250 inneliggande vpl 

Personal 1998 2002 

Antal yrkes/kontrakt soldater i FM   

Storbritannien 210,940 211,430 

Tyskland 196,00023 190,000 

Frankrike 229,55024 254,590 

Antal värnpliktiga i FM Reserver   

Storbritannien 376,300 247,100 

Tyskland 452,50025 481,900 

Frankrike 321,75026 438,150 
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Jämförelse system 

System UK/TY/FR 1998 2002 Anteckning 

Markrobotförmåga 0/0/0 75/0/0 Fransk och brittiskt 

samarbete om en robot för 

framtiden (FR SCALP, 

UK Storm shadow) 

Strategisk sjötransport, 

och landstigningsbåtar 

627/0/928 
33 /13/31 

629/0/930 
23/5/20 

 

Strategisk lufttransport, 

militärt transportflyg 

7731/8432/7133 7834/8435/9036  

Underrättelseinhämtnings 

satelliter 

037/0(1)38/0(1)39 0/140/141  

Ledningsförmåga, 

högkvarter 

142/043/0 1/(1)/(1) Endast det brittiska klart till 2003 

 
Bilaga UK, TY, FR och USA 

 
                                                 
27 2 Fearless LPD 400 sold, 15 strf, 3 hkp, 4 LCU, 4 LCVP, 5 Sir Bedivere LSL, 340 sold, 16 strf, 1 
hkp. 
28 2 Foudre, 450 sold, 30 strf, 4 hkp, 10 Landing craft mechanized,  2 Ouragan 350 sold, 2-4 Hkp samt 
5 amfibiefartyg av en mindre typ ”Champlain” 140 sold, 1 strf 
29 1 Fearless LPD 400 sold, 15 strf, 3 hkp,  4 LCU, 4 LCVP. 1 Ocean LPH med 4  LVCP, 800 sold, 18 
hkp. 4  Sir Bedivere LSL, 340 sold, 16 strf, 1 hkp. 
30 2 Foudre, 450 sold, 30 strf, 4 hkp, 10 Landing craft mechanized,  2 Ouragan 350 sold, 2-4 Hkp samt 
5 amfibiefartyg av en mindre typ ”Champlain” 140 sold, 1 strf. 
31 55 C-130 Hercules, 7 Tristar, 3 C-2A, 12VC-10 
32 C 160 transall 
33 14 C-130, 46 C-160 Transall, 3 KC-135, ytterligare transportkapacitet finns med kommersiella 
flygplan. 
34 4 Boeing C-17 leasade av USA i väntan på ett nytt tpflygplan. 9 –Tristar, 3 C-2, 11 VC-10, 51 C-130 
35 Ett arrangemang med Nederländerna ”German- Dutch Air Transport Arrangement” ger att 
Nederländerna mot en kostnad av 45miljoner Euro kan påräkna stöd av Tyskland med strategiska 
flygtransporter. Centre for Defence studies ”Achieving the Helsinki Headline Goals”, (London, Centre 
for Defence Studies, Kings College, November 2001), s. 44. 
36 14 C-130, 63 C-160 Transall, 3 KC-135, 14 CN-235M, ytterligare transportkapacitet finns med 
kommersiella flygplan. 
37 Skynet 5, kommunikationssatellit med FR och TY operativ 2005. 
38 Skynet 5 kommunikationssatellit med FR och UK operativ 2005, Helios 1A med FR, IT, SP, Helios 
2 med FR och IT operativ 2001, Horus med FR operativ 2005. 
39 Skynet 5 kommunikationssatellit med GE och UK operativ 2005, Helios 1A med GE, IT, SP, Helios 
2 med GE och IT operativ 2001. 
40 Helios 1A 
41 Helios 1A 
42 Joint Rapid Deployment HQ 
43 1 air-mobile force command kan ej räknas då detta är ett divisionshögkvarter. 
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Systemjämförelse UK, TY, FR med USA 
System 2002 UK TY FR De tre 

totalt 

USA 

Markrobotförmåga 7544 0 0 75 1600++45 

Strategisk sjötransport, 

specialtonnage 

646 
(23 

LCU/LCVP) 

0 
(5 

LCU) 

947 
(20 

LCT/M) 

15 
(48 LCU) 

4748 
(334 LCU mm) 

Strategisk lufttransport, 

militärt transportflyg 

7849 8450 9051 252 89452 

Underrättelseinhämtnings 

satelliter 

0 0 1 1* 3+53 

Ledningsförmåga, 

högkvarter 

1 0 

(1) 

0 (1) 3 ?54 

?? Samma satellit  

 

                                                 
44 20 skjutna i Kosovo konflikten 
45 Markrobotförmåga avser Tomahawk robotar. Svårt att uppskatta antalet. Siffran baseras på möjliga 
enheter att avfyra från aktiva ubåtar (ca 400) och ytstridsfartyg (kryssare 1200, jagare ??). 
46 1 Fearless LPD 400 sold, 15 strf, 3 hkp,  4 LCU, 4 LCVP. 1 Ocean LPH med 4  LVCP, 800 sold, 18 
hkp. 4  Sir Bedivere LSL, 340 sold, 16 strf, 1 hkp. 
47 2 Foudre, 450 sold, 30 strf, 4 hkp, 10 Landing craft mechanized,  2 Ouragan 350 sold, 2-4 Hkp samt 
5 amfibiefartyg av en mindre typ ”Champlain” 140 sold, 1 strf. 
48 Kapacitet 330-1900 soldater, 10-100 strf, vissa med Harriers stridflygplan, och 12 hkp. Det är endast 
specialtonnage som uppräknas utöver detta finns exempelvis: Military sealift  Command med 110 
fartyg, Ready Reserve fleet med 76 fartyg, National Defence Reserve fleet 68 fartyg samt avtal med 
kommersiell sjötrafik ca 327 fartyg. 
49 4 Boeing C-17 leasade av USA i väntan på ett nytt tpflygplan. 9 –Tristar, 3 C-2, 11 VC-10, 51 C-130 
50 Ett arrangemang med Nederländerna ”German- Dutch Air Transport Arrangement” ger att 
Nederländerna mot en kostnad av 45miljoner Euro kan påräkna stöd av Tyskland med strategiska 
flygtransporter. Centre for Defence studies ”Achieving the Helsinki Headline Goals”, (London, Centre 
for Defence Studies, Kings College, November 2001), s. 44. 
51 14 C-130, 63 C-160 Transall, 3 KC-135, 14 CN-235M, ytterligare transportkapacitet finns med 
kommersiella flygplan. 
52 I jämförelsen räknas endast C-130 (olika versioner), C-5 och C-17. Utöver dessa finns ytterligare 
transportresurser både av andra typer och av sammat typ men i andra utföranden och för taktiskt bruk.. 
53 Bedömt 3 KH 11 enligt ISS, tillkommer låghöjdssatelliter med ”allvädersförmåga” av typ Lacrosse, 
antalet är okänt. Plan finns för att inom några år sända upp ytterligare 22 satelliter. 
54 Det kan eventuellt räknas de 3 Arméhögkvarter och 4 kårhögkvarter som nämns i ISS. 
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Abstract 
 
In 1999 the European Union agreed upon “The Helsinki Headline Goal”(HHG), 

an agreement, which created a number of goals for European crisis 

management. These are to be fulfilled by 2003. This essay analysis how this 

agreement has affected Great Britain’s, Germany’s and France’s strategies and 

structures of their armed forces. The analysis is conducted out of the perspective 

of Keohane´s, Nye´s and Hoffman´s version of institutional theory. The 

empirical material is mainly official documents from the different departments 

of Defence. The method used is a comparison between the states strategies 

before and after the agreement of “HHG”. The states structures of the armed 

forces are analysed in the same matter. The analysis show that all three states 

have been affected by the agreement but there are differences in how big an 

impact the “HHG” has had. The greatest difference is to be found in Great 

Britain’s strategy. The three countries structure of their defence forces has not 

shown a similar change. A comparison with the United States, which as a fact 

can conduct peace-enforcement operations alone, shows the need for these three 

states of co-operation. An explanation to the results may be found in the states 

image of themselves as equal partners. 
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