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Hit men inte längre:  
Begränsningar för nordiskt försvarssamarbete

av: sara norrevik

Inledning
Samarbetet mellan de nordiska länder
na inom försvarsfrågor pågår för fullt. 
Regeringen lyfter fram det nordiska 
försvarssamarbetet som ett särskilt 
samarbete som stärker säkerheten i 
vår del av världen. Försvarssamarbetet 
mellan Sverige och Finland har rönt 
stor uppmärksamhet under våren 
2015. 

Norden har blivit både ett mål – att 
skydda de nordiska länderna mot an
grepp – och ett medel för regeringens 
säkerhetspolitik.1 Inför Sveriges ordfö
randeskap i det nordiska försvarssam
arbetet Nordefco 2015 intygade rege
ringen att nordiskt försvars sam arbete 
är prioriterat. Samarbetet uppges 

1 Regeringen (2014d).

”stärka den egna försvarsförmågan och 
bidra till den gemensamma säkerheten”, 
enligt försvarsminister Peter Hult
qvist.2 

Det nordiska försvarssamarbetet 
har många fördelar och har ytterligare 
potential att växa. Men samarbetet är 
inte så gränslöst som det kan framstå. 
Begränsningarna är påtagliga och gör 
att ett nordiskt samarbete inte kan 
komma i närheten av samarbetspoten
tialen som finns i en försvarsallians. 

Sverige står för den främsta be
gränsningen för såväl nordiskt som 
svensktfinskt försvarssamarbete i och 
med regeringens betoning på allians
frihet. Denna begränsning nämns 
sällan av förespråkare för nordiskt 
försvarssamarbete. 

2 Regeringen (2014b), läst 20150110, 
www.regeringen.se/sb/d/17497/a/251985.

Trots tydliga begränsningar fram
ställs det nordiska försvarssamarbetet, 
och särskilt det svenskfinska sam
arbetet, som ett alternativ till att ingå 
i en försvarsallians av svenska rege
rings före trädare som utrikesminister 
Margot Wallström och försvarsminis
ter Peter Hultqvist.3 Norden har blivit 
en räddningsplanka för politiker som 
inte vill närma sig Natomedlemskap. 
Även Sverigedemokraterna har gjort 
nordiskt försvarssamarbete till en 
huvudfråga och gör anspråk på att vara 

3 Regeringen Löfven klargjorde vid sin 
regeringsförklaring att det inte fanns några 
öppningar för Natomedlemskap. Nordiskt 
samarbete skulle prioriteras före EU, FN 
och Nato, enligt försvarsminister Peter 
Hultqvist: ”Svensk säkerhetspolitik byggs på 
ett ökat samarbete inom Norden, Östersjö
området, EU och FN.” Hultqvist (2014).
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Sammanfattning: 
i takt med att situationen i närområdet blir 
osäkrare lyfts det nordiska försvarssam
arbetet fram som ett sätt att stärka såväl 
den militära förmågan som säkerheten i 
regionen. Men både det nordiska försvars

samarbetet och det fördjupade samarbetet 
mellan sverige och Finland har tydliga 
brister. vid en närmare granskning fram
går en rad oklarheter och begränsningar. 
Denna rapport uppmärksammar bristerna i 

det nordiska försvarssamarbetet och lyfter 
fram hur framför allt sveriges och Finlands 
alliansfrihet komplicerar militära sam
arbeten i regionen. 

http://www.regeringen.se/sb/d/17497/a/251985
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ensamma om sin vurm för nordiskt 
och svensktfinskt försvarssamarbete.4

Denna rapport diskuterar hur det 
nordiska försvarssamarbetet inte 
lyckas fylla det gap som finns mellan 
försvarspolitikens utformning och de 
säkerhetspolitiska vägvalen. Rappor
ten ger en bakgrund och överblick 
över nordiskt försvarssamarbete samt 
bringar klarhet i principiella och prak
tiska begränsningar för samarbetet.5

Försvarssamarbetet i Norden har 
kommit långt, men med givna princi
piella och praktiska begränsningar kan 
det inte lösa Sveriges säkerhetspoli
tiska utmaning. 

4 ”Det är bara vi som vill ( ) skapa ett starkt 
nordiskt försvarssamarbete, snarast ingå en 
försvarsallians med Finland och återaktivera 
värnplikten.” Björn Söder (SD). Riksdagen 
(2015) 

5 Fokus i denna rapport är försvarssam
arbetet inom strukturen Nordefco samt 
svensktfinskt försvarssamarbete. Nordiska 
samarbeten på närliggande områden, ex
empelvis krisberedskap (Hagasamarbetet) 
och informationssäkerhet (det nordiska 
CERTnätverket) lämnas utanför denna 
rapport. Den nordiska stridsgruppen 
Nordic Battlegroup som står till förfo
gande för Europeiska Unionen behandlas 
inte i rapporten.

Behovet av samarbete 
En snabb teknologisk utveckling un
der de senaste 20 åren har lett till att 
försvarsförmågor blivit mer komplexa 
och kostnadskrävande. Många länder 
har reformerat sina försvar mot färre 
och smalare väpnade styrkor, samtidigt 
som de blivit mer rörliga och tekniskt 
avancerade. 

Sverige delar denna utmaning med 
majoriteten av alla världens länder: 
Det går inte att utveckla och upprätt
hålla en egen försvarsförmåga som är 
tillräcklig för att motstå ett omfat
tande väpnat angrepp från en stark 
motståndare.6 I allt större utsträckning 
har länder inlett försvarssamarbeten 
inom olika konstellationer. Det hand
lar om gemensamma förmågeprojekt, 
övningar, samanskaffning av materiel, 
utbildningar med mera. 

För att möta större utmaningar 
krävs försvarssamarbeten. Många 
länder har utöver att samarbeta om 
förmågor valt att ingå i ett kollektivt 
försvar med försvarsgarantier. I en 
försvarsallians som Nato har med
lemsländerna kunnat skapa moderna 
nationella försvar med förmåga att lösa 
ett begränsat antal uppgifter, eftersom 
varje enskild medlem inte behöver 
kunna hantera hela spektrumet av hot.

Säkerhetspolitiskt sammanhang
Också det svenska försvaret är utfor
mat för att i samverkan med andra 
länder hantera större säkerhetsutma
ningar. Därför har försvaret utvecklats 

6 Bertelman (2014).

mot ett insatsförsvar som ska vara 
rörligt och snabbt gripbart. 

Sveriges säkerhetspolitiska dok
trin om att bygga säkerhet tillsam
mans med andra formulerades under 
2000talet. Solidaritetsförklaringen 
uttrycktes enhälligt av riksdagen 2009:

Sverige kommer inte att förhålla sig 
passivt om en katastrof eller ett angrepp 
skulle drabba ett annat medlemsland eller 
nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa 
länder agerar på samma sätt om Sverige 
drabbas. Sverige bör därför kunna såväl 
ge som ta emot militärt stöd.7

Med formuleringen om att inte 
förhålla sig passiv gjordes att markant 
avbrott med den tidigare neutralitets
politiken.8

Historiska, geografiska och poli
tiska förutsättningar har lett till olika 
utformning av de nordiska ländernas 
försvar. Sverige och Danmark har till 
exempel genomgått moderna försvars
reformer. Finland har ett kvantitativt 
stort försvar baserat på värnplikt. 
Norge har ett modernt försvar med 
en blandning av värnplikt och frivil
lig personalförsörjning. Island har 
inget eget försvar, förutom den civila 

7 Regeringen (2009), Proposition 
2008/09:140.

8 Redan 2004 uttryckte regeringen att man 
förväntade sig hjälp från andra länder vid 
en kris, vilket uttrycktes i den försvars
politiska propositionen på följande sätt: 
”En utgångspunkt bör vara att Sverige även 
vid ett försämrat omvärldsläge fortsätter att 
samarbeta med andra länder, under liknande 
premisser som idag.” (Proposition 2004/05: 
5).

Norden har blivit en 
räddningsplanka för politiker 

som inte vill närma sig 
Natomedlemskap.
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kustbevakningen och polisens insats
styrka.9

Även synen på säkerhet skiftar 
mellan länderna, utifrån  historiska 
erfarenheter, energiberoenden, 
försvarsmaterielsamarbeten och inte 
minst säkerhetspolitisk tillhörighet. 
Perspektivet från Köpenhamn, med 
kopplingen till Grönland och starka 
band till USA, är exempelvis djupt 
annorlunda jämfört med Helsingfors 
som har en lång gräns mot Ryssland 
och mycket handel över gränsen.10 

Förutsättningar för nordiskt 
samarbete
De nordiska länderna har tillsammans 
26 miljoner invånare och en total BNP 
på 840 miljarder euro – motsvarande 
Kanada eller Ryssland. Ländernas 
kombinerade försvarsbudgetar är 
större än exempelvis Spanien och Tur
kiet.11 I sådana termer har ett nordiskt 
försvarssamarbete stor potential. 

Det finns samtidigt ett pragmatiskt 
intresse inom de nordiska länderna för 
utbyten och samarbeten med varandra, 
inte minst för utifrån gemensamma 
grundläggande värderingar, kulturella 
likheter och en lång historia tillsam
mans.

Historisk utveckling
Trots århundraden av fredliga relatio
ner har vägen fram till det nordiska 

9 Se Faktaruta 1: Utformning av de nordiska 
ländernas nationella försvar.

10 Saxi (2011).
11 Forsberg (2013).

försvarssamarbetet, Nordefco, inte 
varit spikrak. I olika utsträckning har 
länderna drabbats av krig, konflikter 
och andra prövningar. 

Från arvfiender till fred
Sedan 1814 har de nordiska länderna 
haft fredliga relationer. Danmark och 
Sverige var innan dess arvsfiender 
efter århundraden av stridigheter.12 
Unionen mellan Sverige och Norge 
fick en fredlig upplösning 1905 efter 
krav i Norge på större självständighet.

Sverige och Finland har varit ett 
och samma land under århundraden 
men gick skilda vägar 1809 i sam
band med kriget mellan Sverige och 
Ryssland. 

Misslyckad försvarsallians 
Efter andra världskriget gjordes försök 
att skapa ett nordiskt försvarsförbund, 
fristående från stormakterna.  Sverige 
ville att försvarsförbundet skulle 
vara alliansfritt, med hänvisning till 
Finlands utsatta position. Norge och 
Danmark som hade varit under tysk 
ockupation valde i stället att bli med

12 Med fredsavtalet i Kiel 1814 upphörde 
sviten av stridigheter. De sista striderna 
mellan nordiska länder uppstod i samband 
med att det norska folket gjorde motstånd 
mot överlåtelsen av Norge från Danmark 
till Sverige. Arrangemanget var del av 
fredsavtalet i januari 1814 och innebar att 
Norge skulle vara i union med Sverige. 
Efter vapenstilleståndet mellan Norge och 
Sverige i augusti fick Norge en viss grad 
av självstyre, men fortsatte att vara i union 
med Sverige fram till 1905. 

lemmar i Nato när försvarsalliansen 
bildades 1949.13

Under kalla kriget bedrev Sverige en 
neutralitetspolitik med linjen ”allians
frihet i fred syftande till neutralitet i 
krig”. En uppfattning bakom neutra
litetspolitiken var att Sverige och Fin
land som alliansfria länder skulle bidra 
till ett lågspänningsområde i norra 
Europa. Neutralitetspolitiken etablera
des av politiker och kom att utvecklas 
till en dogm, som bestod fram till 
slutet av 90talet – trots att förutsätt
ningarna blev allt mer orealistiska. 

Under 90 och 00talen uppdagades 
att samtidigt som neutralitetspolitiken 
visats utåt hade ett informellt sam
arbete mellan Sverige och Natoländer 
pågått under stora delar av kalla kriget. 
Kontakterna med Norge och Dan
mark var särskilt viktiga. Att Sverige 
skulle stå utanför en större konflikt i 
vårt närområde blev alltmer osannolikt 
för beslutsfattare.14 

Efter kalla krigets slut avtog denna 
dolda samordning. Det är värt att 
notera att det dolda samarbetet med 
Natoländer inte handlade om bindan
de åtaganden från någon part. 

13 Forsberg (2013).
14 Förberedelser vidtogs för att kunna ta emot 

hjälp vid en kris och utgick från att an
passa till system från Väst. Ett exempel är 
utbyggnad av landningsbanor vid flygfält. 
Kommunikationer och försvarsåtgärder 
samordnades med Norge och Finland i 
norr och med Danmark i söder vid Öre
sund (Bertelman 2014). 
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Oklar nordisk identitet 
Försök att stärka det nordiska för
svarssamarbetet gick trögt. När Sverige 
och Finland gick med i EU 1995 
uppstod en oklar nordisk identitet. 
Skulle Norden som enhet och ge
menskap marginaliseras när länderna 
integrerades med Europa?15 Idén om 
Norden som regional organisation 
kom även att utmanas av tanken på en 
Östersjöregion.16

Ett av de få områden där de nordis
ka ländernas försvarsmakter samarbe
tat var fredsbevarande insatser. Sedan 
1964 fanns en struktur för nordiskt 
samarbete vid FNinsatser, där Dan
mark, Finland, Norge och Sverige 
bidragit med trupper för FN:s förfo
gande. Länderna arbetade sida vid sida 
i bland annat insatser i Egypten, på 
Cypern och i Libanon. Modellen kom 
att bli en inspiration för samarbeten 
inom andra försvarsområden.

Under 90talet började samarbe
ten utvecklas inom områden som 

15 Forsberg (2013).
16 Förutom Norden och Östersjöregionen 

förekommer konstellationer för samarbe
ten inom nordisktbaltiskt format samt i 
en nordeuropeisk region med Storbritan
nien, Nederländerna, Tyskland och Polen. 
Den säkerhetspolitiska betydelsen av 
Östersjön har ökat under 2014 i och med 
de ökade spänningarna i samband med 
Rysslands aggressiva beteende. Samtidigt 
har Norge och Danmark ett ökat fokus på 
Arktisregionen ur säkerhetssynpunkt. Idén 
om Norden som en enhet för samarbete 
är därmed utmanad av andra, kanske mer 
relevanta regioner. 

Faktaruta 1

Norge
Befolkning: 4,7 miljoner.

Personalförsörjning: Värnplikt. 

Personalstyrka: 26 000 yrkesmilitärer 

samt 46 000 i reservstyrkor.

Försvarsbudget: 7,53 miljarder US dol-

lar (42,5 miljarder norska kronor 2013).

Säkerhetspolitisk tillhörighet: Medlem 

i Nato sedan 1949. Deltar i EU:s för-

svarspolitiska samarbeten som tredje 

land.

DaNmark
Befolkning: 5,6 miljoner.

Personalförsörjning: Värnplikt.

Personalstyrka: 17 200 yrkesmilitärer 

samt 53 500 i reservstyrkor.

Försvarsbudget: 4,51 miljarder US dol-

lar (25,6 miljarder danska kronor 2013).

Säkerhetspolitisk tillhörighet: Medlem 

i Nato sedan 1949. EU-medlem sedan 

1973 men deltar ej i EU:s försvarspoli-

tiska samarbeten (inom den gemen-

samma säkerhets- och försvarspoli-

tiken).

FiNlaND
Befolkning: 5,3 miljoner.

Personalförsörjning: Värnplikt.

Personalstyrka: 22 200 aktiva yrkes-

militärer samt 354 000 i reservstyrkor.

Försvarsbudget: 3,81 miljarder US dol-

lar (2,87 miljarder euro 2013).

Säkerhetspolitisk tillhörighet: Medlem 

i EU sedan 1995. Deltar i Natos part-

nerskap för fred sedan 1994.

Sverige
Befolkning: 9,1 miljoner.

Personalförsörjning: Rekrytering på 

frivillig grund (vilande värnplikt).

Personalstyrka: 28 000 yrkesmilitärer 

samt 22 000 i Hemvärnet.

Försvarsbudget: 6,63 miljarder US 

dollar (42,3 miljarder svenska kronor 

2013).

Säkerhetspolitisk tillhörighet: Medlem 

i EU sedan 1995. Deltar i Natos part-

nerskap för fred sedan 1994.

iSlaND
Befolkning: 0,3 miljoner.

Försvar: Island saknar försvarsmakt. 

Island har en kustbevakning samt en 

välbeväpnad nationell insatsstyrka 

inom polisen. Islänningar som deltar i 

internationella insatser rekryteras på 

frivillig grund och utbildas av Norges 

armé. Försvarspolitiska frågor hante-

ras av Islands utrikesminister.

Säkerhetspolitisk tillhörighet: Medlem 

i Nato sedan 1949. Deltar inte i EU:s 

försvarssamarbete. Ej EU-medlem.

Källa: The International Institute for 

Strategic Studies (2014), Chapter Four: 

Europe, The Military Balance, 114:1, 

59–160, London: Routledge
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freds bevarande, försvarsmateriel och 
stödjande försvarsstrukturer:
•	 Nordac, samarbetet för försvars

materiel etablerades 1994 för att 
underlätta gemensam nordisk 
anskaffning av försvarsmateriel. 

•	 Nordcaps inrättades 1999 för att 
ytterligare utveckla samarbetet inom 
internationella insatser och har till
gängliggjort eller tillgängliggjorde 
trupper till FN:s fredsbevarande 
insatser. 

•	 Nordsup, ett samarbete mellan de 
nordiska försvarsmakterna, grunda
des 2008. 

Stoltenbergrapporten 
2008 fick Thorvald Stoltenberg i 
uppdrag från de nordiska utrikesmi
nistrarna att ta fram en rapport om 
hur nordiskt utrikes och säkerhets
politiskt samarbete kunde fördjupas. 
13 konkreta förslag kom fram.17

Både inom och utanför ländernas 
regeringar togs Stoltenbergs ambitiösa 
förslag emot med viss skepticism. Till 
exempel kom förslaget om nordisk 
luftövervakning över Island att starkt 
ifrågasättas från finska och svenska 
parlamentariker.18 

Med tanke på det kontroversiella i 
Stoltenbergs rapport är det förvånande 
hur många av förslagen som i dag har 
realiserats. Gemensam luftrumsöver
vakning över Island genomfördes i 

17 Stoltenberg (2009).
18 Nordiska Rådet (2009a).

februari 2014. En nordisk solidaritets
deklaration antogs 2011.19 

Stoltenbergrapporten har legat till 
grund för mycket av det samarbete 
som i dag pågår, även om flera av 
Stoltenbergs förslag redan var under 
utveckling när rapporten lades fram.

Nordefco – en struktur för 
samarbeten 
Sedan 2009 sker nordiskt försvars
politiskt och militärt samarbete inom 
strukturen Nordic Defence Coopera
tion (Nordefco). Nordiskt samarbete 
förekommer även i organisationer som 
EU och Nato, exempelvis den nord
iska stridsgruppen.

Samarbeten förekommer även 
mellan enskilda nordiska länder, både 
inom och utanför Nordefcostrukturen. 
Ett exempel är försvarssamarbetet 
mellan Sverige och Finland som sedan 
2014 håller på att fördjupas. Det är 
fullt möjligt för ett svensktfinskt 
projekt att utvecklas inom Nordef
cos struktur. Ytterligare ett nordiskt 
land kan därmed ansluta till projektet 
under dess utveckling.

Så fungerar Nordefco
Ett samförståndsavtal från 2009 reg
lerar Nordefco och specificerar syfte, 

19 Denna deklaration innebar inte ett 
försvarsåtagande, utan fokuserade på na
turkatastrofer, itangrepp, terroristattentat 
och andra säkerhetshot – utan att nämna 
militära hot. Om ett nordiskt land skulle 
drabbas av detta har övriga lovat att bidra 
med relevanta medel, på begäran av landet 
ifråga.

struktur och form för samarbetet. Det 
finns inget fast sekretariat för Nord
efco, endast en hemsida. Hemsidan 
kan ge intryck av att Nordefco existerar 
som en riktig organisation – som EU 
eller OSSE – men så är inte fallet. Vill 
någon ringa till eller eposta Nordefco 
så är man hänvisad till de nationella 
myndigheterna. Nordefcoländerna ta
lar hellre om en struktur för samarbete 
än en organisation. Idén är att främja 
rörlighet, nya idéer och pragmatism. 
För att inte fastna i en alltför rigid 
organisation som sätter begränsningar 
genom byråkrati har länderna avstått 
ett fast sekretariat. På så sätt stärks även 
kopplingen till nationella processer. 

Drivkraften och styrningen av 
Nordefco kommer därför från de 
nationella beslutsfattarna och inte ett 
dedikerat sekretariat. På så sätt finns 
inte något ”Bryssel” som politiker kan 
beskylla för att driva sin egen agenda 
eller sätta upp byråkratiska hinder. 
Modellen är ovanlig i internatio
nella samarbeten men har visat sig nå 
framgångar, åtminstone under vissa 
perioder. 

Politisk agenda
Det finns många projekt och idéer för 
att utveckla Nordefco och samarbetet 
har intensifierats under de senaste 
åren.20 Alla länder behöver inte delta i 
allt, men de ska vara informerade och 
inbjudna till projekten. Ett land kan 
ansluta sig till projekt senare, allt efter

20 Nordefco (2013).
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som det utvecklas och förutsättningar 
förändras.

Säkerhetspolitiskt forum
Nordefco har även utvecklats till ett 
forum för säkerhetspolitiska diskus
sioner. En närmare koordinering av 
de nordiska ländernas ståndpunkter 
i säkerhetspolitiken anses ge större 
genomslag för gemensamma intres
sen än om varje land bedriver sin egen 
politik i stuprör. 

Under 2014 stod utvecklingen i 
Ukraina och Rysslands agerande högt 
på agendan. Efter Rysslands olagliga 
annektering av Krim valde flera nord
iska länder att frysa sina försvarspoli
tiska utbyten med Ryssland.21 Genom 
koordinering i Nordefco kan budskap 
få större genomslag i omvärlden.

Nordiskt försvarsutspel i 
Aftenposten
I april 2015 publicerade de nordiska 
försvarsministrarna en gemensam 
artikel i norska Aftenposten vilket 
bringade uppmärksamhet i Norden 
och reaktioner från Ryssland. Artikeln 
markerade kraftigt mot Rysslands allt 
mer aggressiva beteende i närområdet 

21 Sverige, Finland och Norge valde att lägga 
de militära samarbetena med Ryssland på 
is, vilket ledde till diplomatiska reaktioner 
från Ryssland. När de nordiska länderna 
träffades under 2014 kunde de diskutera 
och koordinera sin hållning gentemot 
Ryssland. Norges försvarsminister Ine 
Eriksen Søreide menade att länderna hade 
en likartad inställning och önskan om att 
”ge en tydlig politisk signal till Ryssland 
att detta beteende är oacceptabelt”.

och visade på nordisk enighet. Ett 
fördjupat samarbete presenterades 
som ett svar på det allt mer oroande 
säkerhetsläget. Artikeln är ett exem
pel på hur Nordefco fungerar som ett 
forum för säkerhetspolitiska diskus
sioner och koordinering av politiska 
ståndpunkter.

Artikeln bekräftade det pågående 
nordiska samarbetet och dess am
bitioner, men innehöll inte någon 
substantiell nyhet eller förändring av 
samarbetet (med undantaget att för
utsättningar för gemensam luftrums
över vakning skulle förbättras). Norges 
försvarsminister Ine Eriksen Søreide 
förklarade för Aftenposten att artikeln 
framför allt var en markering och inte 
innehöll några substantiella nyheter:

”It underlines the importance of 
solidarity and cooperation in order to 
strengthen security in our region. Other
wise there is nothing new in the fact that 
our nations have been cooperating for a 
long time.”22

22 Berg Bentzrød (2015).

Hit men inte längre? 
Att det nordiska försvarssamarbetet är 
flexibelt till sin natur lyfts ofta fram 
som en fördel. Men bristen på ett 
tydligt regelverk för samarbetet blir 
ett problem när Norden ges en större 
roll i vår försvarspolitik. ”Flexibiliteten” 
i samarbetet blir särskilt problema
tisk när det handlar om gemensam 
incidentberedskap eller agerande vid 
kriser. Nordiskt försvarssamarbete är 
helt beroende av dynamiken mellan 
nationella beslutsfattare. 

Nordefco är inte en försvarsalli
ans med kollektivt försvar – förutom 
mellan de länder som är medlemmar 
i Nato: Norge, Danmark och Island. 
Det saknas därmed garantier och 
utfästelser om gemensamt handlande 
vid en konflikt. Likaså saknas regler 
för vad som gäller vid incidenter eller 
kränkningar under fredstid. 

Nordefcoländerna har uttryckt 
sina respektive gränsdragningar för 
samarbetet på olika sätt. Det kan 
vara uttalat i riksdagsskrivelser, som 
tidigare var fallet i Sverige, eller 
genom praktiska handlingar, som för 
Norge och Danmark. I detta avsnitt 
diskuteras begränsningarna som är 
uttalade, begränsningar relaterade till 
praktiska erfarenheter och slutligen 
svårigheter med informationsutbyten 
och gemensam försvarsplanering. Först 
klargörs de mellan länderna gemen
samt överenskomna begränsningarna 
för Nordefco.

Nordefco är inte en 
försvarsallians med kollektivt 
försvar – förutom mellan de 
länder som är medlemmar i 
Nato: Norge, Danmark och 
Island. Det saknas därmed 
garantier och utfästelser om 

gemensamt handlande vid en 
konflikt. 

http://www.newsinenglish.no/2014/04/09/nordic-countries-condemn-russia/
http://www.newsinenglish.no/2014/04/09/nordic-countries-condemn-russia/
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Nordefcos uttalade begränsningar
Tillsammans har de nordiska länderna 
enats om att Nordefco inte under några 
omständigheter utmanar ett enskilt lands 
integritet.23 Möjligheterna till sam
arbete sker i stället utifrån ländernas 
egna intressen och möjligheter 

Samarbetet styrs därmed varken av 
morot eller piska, utan beror på fak
torer som dynamiken mellan nordiska 
politiker, mellan försvarsmakterna, 
ländernas ekonomiska intressen och 
möjligheter, externa eller interna 
påtryckningar (inrikesopinionen) samt 
tillfälligheter. 

Länderna är även överens om att 
det nordiska samarbetet är att betrakta 
som komplementärt till existerande 
samarbeten. Det innebär att åtaganden 
till Nato och EU är överordnade.

Den komplementära formen är 
en viktig aspekt för både Natoallie
rade och de alliansfria länderna. För 
Natoländerna betyder komplementärt 
att det inte ersätter Natos kollektiva 
försvar. För Sverige och Finland bety
der komplementärt att det inte är ett 

23 Nordefco (2013).

avsteg från alliansfriheten. Att sam
arbetet kompletterar andra samarbeten 
innebär i praktiken att Norden alltid 
kommer i andra eller tredje hand, efter 
Nato eller EU.

Säkerhetspolitiska skillnader
Den mest uppenbara begränsningen 
för nordiskt försvarspolitiskt samar
bete är ländernas olika säkerhetspoli
tiska vägval. Tre länder är medlemmar 
i Nato och har sin främsta lojalitet till 
denna försvarsallians. Men allianstill
hörighet per se har hittills inte satt 
några exakta och tydliga gränser för 
hur långt samarbetet kan nå. Tvärtom 
har de allierade länderna Norge och 
Danmark olika ingångar till det 
nordiska försvarssamarbetet och deras 
intresse för nordiskt samarbete skiljer 
sig åt. 

I Danmark uppfattar många att 
regionala försvarsarrangemang som 
Nordefco riskerar att försvaga för
pliktelserna inom Nato.24 Danmark 
har inte heller lyckats väl med egna 
projekt inom Nordefco. Norge å andra 
sidan har varit drivande inom Nord
efco. Till skillnad från Danmark deltar 
Norge även i flera av EU:s försvars
projekt och har ett samarbetsavtal med 
den europeiska försvarsbyrån EDA. 
Norge har samtidigt ett utvecklat 
försvarssamarbete med Sverige.25 I 
sammanhanget bör även noteras att 
svensktnorskt samarbete har stött på 
flera praktiska hinder vid framför allt 

24 Lindström och Winnerstig (2013).
25 Saxi (2011).

materielprojekt, vilket beskrivs längre 
fram i denna rapport.

Principiella begränsningar från de 
alliansfria
Den främsta begränsningen för fort
satt utveckling av nordiskt försvars
samarbete står de alliansfria länderna 
för, och i synnerhet Sverige vars re
gering betonar vikten av alliansfrihet. 
Svenska politiker som förespråkar ett 
fördjupat nordiskt försvarssamarbete 
tenderar att tona ned dessa hinder. Be
gränsningarna härrör till den militära 
alliansfriheten, senaste uttryckt i den 
försvarspolitiska propositionen 2015.26

Samarbetsmöjligheter för försva
ret av Sverige har en grundläggande 
begränsning utifrån att Sverige som 
alliansfritt land behöver säkerställa na
tionell handlingsfrihet för sitt försvar. 
Ett land som saknar försvarsgarantier 
med andra länder vill inte finna sig i 
situationen att förlora kontroll över 
sina förmågor (till exempel genom att 
hjälpa ett annat lands försvar). Sverige 
kan endast samarbeta upp till den 
nivå där man inte riskerar att förlora 
kontroll över sina nationella förmågor. 
Om Sverige avsätter resurser för att 
hjälpa ett annat land utan att vara med 
i en allians begränsas handlingsfrihe
ten. Om det däremot finns trovärdiga 
försvarsgarantier behöver detta inte 
bli ett problem. Men försvarsgarantier 
existerar inte, varken inom nordiskt 
eller svensktfinskt samarbete.

26 Regeringen (2015b).

Länderna är även överens 
om att det nordiska 

samarbetet är att betrakta som 
komplementärt till existerande 
samarbeten. Det innebär att 

åtaganden till Nato och EU är 
överordnade.
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Förslagen27 om gemensam inci
dentberedskap i Norden (eller mellan 
Sverige och Finland) visar på detta 
dilemma. Om alliansfria länder deltar 
i gemensam incidentberedskap måste 
reglerna vara tydliga för vad som 
gäller vid en incident eller territoriell 
kränkning. Vid provokationer som 
kräver en reaktion från incidentbered
skapen kommer länderna i praktiken 
att agera som i en allians. Annars är 
det ingen gemensam incidentbered
skap. Problemet gäller oavsett om det 
är två alliansfria länder, som Sverige 
och Finland som har en gemensam 
incidentberedskap, eller om det gäller 
ett alliansfritt land som agerar med al
lierade länder. En gemensam incident
beredskap skulle kräva försäkringar 
och planering i förväg för hur län
derna förväntas agera. Om kodifierade 
försäkringar om att agera tillsammans 
finns på plats – då ingår länderna per 
definition i en allians. Uttryck om al
liansfrihet blir då en bluff. 

Sveriges begränsningar för det 
nordiska samarbetet inom Nord
efco har tidigare uttryckts explicit. 
Bland annat har Försvarsberedningen 
kommit överens om att gränsen för 
Sveriges försvars och säkerhetspoli
tiska samarbeten går vid att Sverige 
ska kunna ”säkerställa den nationella 

27 Tuomioja och Hultqvist (2014).

beslutanderätten avseende den operativa 
förmågan för försvaret av Sverige”.28 

Med den försvarspolitiska pro
positionen 2015 har Sverige släppt 
de uttalade begränsningarna och 
skriver att det finns ”egentligen inga 
andra principiella begränsningar än 
att samarbetet inte innebär ömsesidiga 
försvarsförpliktelser”.29 Samtidigt beto
nar regeringen att Sveriges handlings
frihet måste skyddas – ett huvudmål 
för det militära försvaret är att ”skydda 
Sveriges handlingsfrihet vid politisk, mi
litär eller annan påtryckning”30. Denna 
skrivning upprepas vid ett dussintal 
tillfällen i propositionen, trots att den 
i praktiken innebär en begränsning för 
att öka samarbetet inom Norden eller 
med Finland. 

Även om det är troligt att Sverige 
skulle samarbeta med andra länder vid 
en konflikt uppstår problemet att de 
länderna prioriterar sina insatser utan 
hänsyn till Sveriges intressen. Om 
Sverige står på samma sida som Norge 
och Danmark skulle Sverige sakna 
inflytande över deras prioritering av 
försvarsresurser. Sverige kan inte lägga 
sig i hur Natoländerna planerar och 
prioriterar sina försvar. Därför behöver 
Sverige säkerställa handlingsfrihet och 
kontroll över sina operativa förmågor. 
Ett allt närmare försvarssamarbete 
medför kostnader i form av att Sverige 

28 Försvarsberedningen (2014, sid 86).
29 Regeringen (2015b, sid 23).
30 Ibid., sid 52.

ger upp allt mer av sin nationella 
handlingsfrihet.31 

Problemet gäller även fredstida 
samarbeten som gemensam incident
beredskap. Ska nordiska länder hjälpas 
åt att bevaka varandras luftrum måste 
det vara tydligt vem som gör vad vid 
en incident eller kränkning eller om en 
krissituation skulle uppstå. Överbefäl
havare Sverker Göranson har pekat på 
behovet av gemensamma insatsregler 
om en gemensam incidentberedskap 
skulle förverkligas.32 

Att ytterligare fördjupa försvars
samarbetet med nordiska länder och 
samtidigt behålla handlingsfriheten 
skulle kräva en form av nationell 
backup, eller duplicering av förmågor. 
Då är frågan hur meningsfullt det är 
att samarbeta i Norden. Effektivitets
vinsterna uteblir eftersom Sverige 
likväl behöver dubbla resurser för att 
säkerställa handlingsfrihet.

31 Bertelman (2014).
32 Dagens Nyheter (2012).

En gemensam incident
beredskap skulle kräva försäk
ringar och planering i förväg 
för hur länderna förväntas 
agera. Om kodifierade för
säkringar om att agera till
sammans finns på plats  då 

ingår länderna per definition i 
en allians. Uttryck om allians

frihet blir då en bluff.
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Känsligt informationsutbyte och 
transparens
En ytterligare begränsning för det 
nordiska samarbetet är frågan om 
informationsutbyte och transparens i 
nationell planering. Transparens när 
det handlar om planering för för
svaret är en känslig fråga för ett land 
som Sverige. Under kalla kriget var 
frågan om militärt samarbete med 
Norge, Danmark eller andra västländer 
känslig för Sverige som inte ville inte 
associeras med något av blocken. 

Även om neutralitetspolitiken är 
förpassad till historien är det fortfa
rande problematiskt med samarbeten 
som rör planering av förmågor. 

De nordiska länderna är överens om 
att det går att uppnå effektivitetsvin
ster med att samordna beställningar 
och upphandlingar.33 För att kunna 
koordinera upphandlingar krävs dock 
insikt i varandras planering och 
framtidsanalyser. Det kräver i sin tur 
förtroende och tillit.

33 Nordefco:s handlingsplan för 2014–2017 
nämner vikten av långsiktig planering av 
försvarsförmågor och upphandlingar.

Handlingsplanen för Nordefco 
2014–2017 klargör att länderna konti
nuerligt ska ”jämföra nationella planer 
inom samtliga samarbetsområden” på 
kort, medel och lång sikt. Problemet 
för ett alliansfritt land är hur man kan 
lita på att informationen hålls hemlig 
av den som man delar till. Detta blir 
en ödesfråga för Sverige. Kan vi lita på 
att våra grannar hanterar vår informa
tion korrekt? Får de i sin tur dela in
formationen för att kunna planera sitt 
försvar tillsammans med sin allians? 

Särskilt problematiskt blir det 
vid försvarsplanering. Den svenska 
försvarsberedningen föreslog stöd för 
”informationsutbyte avseende viss 
försvarsplanering” för att utveckla Sve
riges möjligheter till värdlandsstöd.34 
Gemensam försvarsplanering skulle 
innebära ”ett slags bindande åtagande” 
som skapar ett militärt beroende mel
lan de inblandade länderna.35 

För Danmark, Norge och Island 
hanteras försvarsplaneringen inom 
Nato. Kollektiv försvarsplanering med 
beredskapsplaner har i Nato återupp
tagits i och med Natos strategiska 
koncept från 2010. Men endast de 28 
medlemsländerna har insyn i det kol
lektiva försvaret. 

Skulle Sverige utbyta försvarsplane
ring med dessa länder blir associering
en med Nato så stark att en fortsatt 
alliansfrihet blir omöjlig att hävda. 
Om Sverige på förhand planerar för 

34 Försvarsberedningen (2014).
35 Bertelman (2014).

att hantera krissituationer tillsammans 
med Natoländer – vilket motståndaren 
med säkerhet har insikt i – för vem 
låtsas vi då hävda militär alliansfrihet? 

Praktiska erfarenheter som 
begränsning
Förutom de principiella begränsning
arna för nordiskt försvarssamarbete 
talar erfarenheter för att viljan till mer 
samarbete ibland tycks begränsad. 
Större och politiskt tunga projekt 
tenderar att inte nå hela vägen fram, 
vilket i sin tur riskerar att minska 
viljan till andra samarbeten. 

Nordiska försvarsprojekt har un
derlättats av den lösa strukturen och 
bottomupperspektivet i Nordefco. 
Det betyder samtidigt att projekten 
kan avslutas utan några större konse
kvenser.

Ett exempel återfinns i 2008 års 
norska upphandling av stridsflygplan. 
I Sverige fanns förhoppningar om 
att Norge skulle välja det svenska 
stridsflyget Jas 39 Gripen. Istället 
valde norrmännen att gå vidare med 
det amerikanska stridsflygplanet F35 
Joint Strike Fighter. Kritik har fram
kommit både i Norge och Sverige mot 
tveksamheter i upphandlingen.36 Att 
Norge hade beslutat sig för det ameri
kanska stridsflyget tidigt, men fortsatte 
att ge signaler utåt om intresset för det 
svenska flygplanet, framstod i efter
hand som icke förtroendeingivande.

Även Danmark var initialt intres
serat av Jas 39 Gripen i sin upphand

36 Ny teknik (2010).

Om Sverige på förhand 
 planerar för att hantera kris
situationer tillsammans med 
Natoländer – vilket motstån
daren med säkerhet har insikt 
i – för vem låtsas vi då hävda 

militär alliansfrihet?

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/04/14/263c8454.pdf
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lingsprocess. Men svenska Försvars
exportmyndigheten FXM drog sig 
ur förhandlingarna sommaren 2014. 
Sannolikheten att Danmark skulle 
köpa Gripen framstod alltför orimligt. 
Att Danmark väljer det amerikanska 
alternativet F35 framstår som det tro
liga alternativet.

Länders val av försvarsmateriel
system är nära kopplat till säkerhets
politiska samarbeten. Länder som 
använder samma system kan delta i 
gemensamma utbildningar, utbyta in
formation och erfarenheter och skapa 
nya kontaktytor. Vid större affärer 
som har karaktären av prestigeprojekt 
riskerar misslyckanden att få politiska 
konsekvenser. När det kommer till 
att i praktiken välja stridsflygplan har 
Norge och Danmark visat att relatio
nen till Natoländer, och framför allt 
USA, kommer först.

Lyckade projekt, å andra sidan, kan 
ge uppsving och kontinuitet i sam
arbetet, något som blir extra viktigt i 
frånvaro av en tydlig struktur. Nordef
cos flaggskeppsprojekt, Cross Border 
Training, har varit en föregångsmodell 
och inspirerat till gemensamma öv
ningar över gränserna i andra försvars
grenar.  

Svenskt-finskt 
försvarssamarbete
Under våren 2015 har försvarssamar
betet mellan Sverige och Finland rönt 
stor uppmärksamhet. Efter att de båda 
ländernas försvarsmakter överlämnat 

en rapport till sina regeringar om ökad 
samverkan träffades försvarsministrar
na Peter Hultqvist och Carl Haglund i 
februari och bekräftade att flera förslag 
skulle tas vidare.37 

Rapporten från försvarsmakterna 
följer på ett arbete som startade i 
januari 2014, då Sveriges och Finlands 
dåvarande försvarsministrar deklare
rade att samarbetet mellan ländernas 
försvar skulle fördjupas.38 

Bland de konkreta förslagen märks 
ökad svenskfinsk övningsverksamhet, 
en svenskfinsk marinförbandsenhet, 
användande av varandras marina baser, 
gemensamma flygvapenoperationer 
och användande av varandras flyg
baser. Dessutom fanns förslag om ett 
gemensamt arméförband.

Det svenskfinska initiativet har 
drivits från den högsta politiska nivån. 
Finlands president Sauli Niinistö 
och Sveriges dåvarande statsminister 
Fredrik Reinfeldt framträdde tillsam
mans i januari 2014 i Sälen och lyfte 
fördelarna med ett svensktfinskt 
samarbete. Niinistö förklarade att 
nordiskt försvarssamarbete var alltför 

37 Regeringen (2015a).
38 Enström och Haglund (2014).

begränsande: ”I vissa frågor är Nord
efco en för stor ram, i andra frågor en 
för liten”, menade Niinistö.39 

Att försvarssamarbete mellan 
Sverige och Finland har sin drivkraft 
framför allt utifrån politiska visio
ner står i kontrast till det nordiska 
försvarssamarbetet där initiativ ofta 
kommer från verksamheten. 

Paradoxalt samarbete
Dagens Nyheter rapporterade i 
februari 2015 den uppseendeväck
ande nyheten att Sverige och Finland 
skulle börja planera för att kunna kriga 
tillsammans.40 Carl Haglund förkla
rade denna möjlighet som att ”Vi 
bygger alltmer upp en förmåga där vi 
vet hur den andre arbetar i olika typer 
av kriser, och den värsta av kriser är ett 
krig.”41 

Även Peter Hultqvist talade om ge
mensam förmåga vid kriser: ”Genom 
att planera för olika krisscenarier så 
skapar vi förberedelser för att använda 
dem i en given situation.” Samtidigt 
markerade försvarsministrarna att ett 
ökat samarbete inte handlade om en 
försvarsallians med garantier. Den 
svenske försvarsministern var tydlig 
med att något sådant inte är aktuellt: 
”Men det är inte tal om en militäral
lians, det är fråga om två alliansfria 
länder som fördjupar sitt samarbete”, 
sa Peter Hultqvist. 42

39 Niinistö (2014).
40 Holmström (2015).
41 Ibid.
42 Fredriksson (2015).

När det kommer till att i 
praktiken välja stridsflyg

plan har Norge och Danmark 
visat att relationen till Nato
länder, och framför allt USA, 

 kommer först.
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Samtidigt som försvarsministrarna 
talade om ökad gemensam planering 
för kriser, och insikt i ”hur den andre 
arbetar” vid en kris, markerades alltså 
att länderna fortfarande skulle behålla 
sin handlings och alliansfrihet vid en 
kris. 

Paradoxen blir uppenbar: Finland 
och Sverige ska planera för att kriga 
tillsammans utan försvarsgarantier. 
Om man inte kan förlita sig till den 
andre ter det sig orimligt att planera 
för att agera gemensamt vid en kris. 
Krigsplaneringen begränsas i prakti
ken till kännedom om hur den andre 
planerar för sitt försvar, det vill säga 
hur den andre försvarar sig själv.

Begränsning för svensktfinskt 
försvarssamarbete till fredstid uttryck
tes i handlingsplanen från 2014, redan 
i den andra meningen: ”Samarbetet är 
begränsat till aktiviteter i fredstid.”43 
Detta utesluter möjligheten till ett 
försvarsförbund med utfästelser om 
hjälp vid krissituationer. Visserligen 
innebär Sveriges solidaritetsförklaring 
att Sverige inte kommer att stå passiv 
om en katastrof eller ett angrepp drab

43 Action Plan For Deepened Defence 
Cooperation Between Sweden and Finland 
(2014).

bar Finland. Men varken den svenska 
solidaritetsförklaringen eller den nord
iska solidaritetsdeklarationen innebär 
ömsesidiga militära förpliktelser.

Slutsatser
Dagens försvars och säkerhetspoli
tiska utmaningar kräver i allt större 
utsträckning försvarssamarbeten. 
Det nordiska försvarssamarbetet har 
utvecklats snabbt sedan 2009. Ambi
tionerna är stora. Samtidigt finns det 
gränser för samarbetet på flera plan: 
Framför allt är det den alliansfria 
logiken från Sverige som begränsar 
utvecklingen av nordiskt försvarssam
arbete. 

Nordiskt försvarssamarbete är en
dast komplementärt till andra samar
beten. Det innebär att åtaganden till 
Nato alltid kommer först för Norge, 
Danmark och Island. Dessa länder 
har vid flera tillfällen visat att deras 
främsta lojalitet inte har varit mot 
de nordiska länderna. Betydelsefulla 
samarbetsprojekt har ibland avslutats 
abrupt. Sådana erfarenheter ger en 
fingervisning om hur våra grannländer 
skulle agera om deras resurser måste 
prioriteras och fördelas vid en kris
situation.

Till sin natur är försvarssamarbete 
inom Nordefco löst och saknar en 
fast organisation. Risken med denna 
lösa organisation är att framgång och 
perioder av intensivt samarbete blir 
obeständigt. Engagemang och aktivi
teter vilar på tillfälliga konstellationer 

av beslutsfattare och lyckosamma 
politiska förhållanden. 

Ett fördjupat nordiskt samarbete, 
liksom svensktfinskt samarbete, blir 
svårt att förverkliga utan att det finns 
tydliga regler och förberedelser för ge
mensamma åtgärder vid en krissitua
tion. Problemet för alliansfria länder är 
att deltagarna i sådana samarbeten då 
planerar för att agera som en allians. 
Alliansfria länder kan inte trovärdigt 
ha gemensam försvarsplanering med 
andra länder, eftersom de måste vara 
beredda på att stå utan hjälp i en kris
situation. 

Samma gäller för två alliansfria 
länder som samarbetar med varandra, 
vilket är fallet för Sverige och Fin
land. Att förbereda för att samarbeta i 
krig blir en paradox – förberedelserna 
begränsas till att förbereda att var och 
en sköter sitt, utan att ge upp allians
friheten.

Om försvarssamarbetena i Norden 
och mellan Sverige och Finland för
djupas ytterligare blir det helt nöd
vändighet att regler och efterlevnad av 
regler tydliggörs: Vem gör vad vid en 
incident eller kränkning? Samarbeten 
som berör nationellt försvar och säker
hetspolitik är olämpliga att grunda i 
endast en känsla av tillit – här behövs 
tydliga försäkringar i förväg för hur en 
krissituation ska hanteras. Lösningen 
blir att ingå skriftliga överenskommel
ser om gemensamt militärt agerande 
– men då ingår länderna per definition 
i en allians.

Paradoxen blir uppenbar: 
Finland och Sverige ska pla

nera för att kriga tillsammans 
utan försvarsgarantier.
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Socialdemokrater och Sverigedemo
krater tenderar att använda Norden 
som en räddningsplanka för att 
minska gapet mellan försvarspolitiken 
och säkerhetspolitiken. Vad de inte 
förklarar är hur ett fördjupat samar
bete kan gå till samtidigt som Sverige 
behåller sin nationella handlingsfrihet. 

Ett fördjupat nordiskt eller svenskt
finskt försvarssamarbete utan försvars
garantier har kommit långt – men kan 
inte komma mycket längre.

Vägen framåt
I tider av ökad spänning i Europa och 
i Östersjöområdet har de nordiska 
länderna ställts inför särskilda utma
ningar. Behovet av samarbete blir extra 
komplicerat för de alliansfria länderna 
Sverige och Finland. Hur Sveriges sä
kerhetspolitiska utmaningar ska lösas 
kräver djupare svar än att i rundgång 
hänvisa till nordiskt eller svenskt
finskt försvarssamarbete. 

Den främsta förtjänsten av nordiskt 
försvarssamarbete är som en brygga till 
att ingå i en större försvarsgemenskap 
med försvarsgarantier. Ett kollektivt 

försvar behöver inte uppfinnas på 
nytt. Sverige och Finland behöver inte 
famla efter osäkra överenskommelser 
och paradoxala ickeallianser. 

Det finns en organisation av demo
kratiska länder i vår närhet som har 
plats för både Sverige och Finland. 
Nato är den organisationen som ligger 
närmast till hands för att uppfylla Sve
riges behov av kollektivt försvar. De 
rådande begränsningarna för nordiskt 
försvarssamarbete skulle till stor del 
överkommas om Sverige och Finland 
ingick i samma allians som övriga 
nordiska länder. 

© Författaren och Frivärld 2015.  Att kopiera rapporten är inte tillåtet utan tillstånd från Frivärld.
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