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HANDLINGAR

Trots att NATO på grundläggande
sätt påverkade Sveriges säkerhets-
politiska situation och försvars-

förutsättningar var organisationen under
det kalla kriget nästan frånvarande inte
bara från den offentliga politiska debatten
utan också från den interna svenska sä-
kerhetspolitiska och försvarspolitiska dis-
kussionen. Få för oss så viktiga organisa-
tioner torde ha varit så dåligt kända och
missförstådda som NATO. Vad som av-
handlades på NATO-rådets löpande mö-
ten i Bryssel tilldrog sig liten uppmärksam-
het, och de sporadiska kontakterna med
NATO-högkvarteret hanterades som en
begränsad sidouppgift av den lilla bilate-
rala ambassaden i Bryssel. Någon fast mi-
litär attachébevakning fanns inte förrän
1993.

Konflikten mellan maktblocken analy-
serades naturligtvis fortlöpande, men ge-
nom ”marginaldoktrinen” bröts Sverige ut
ur den strategiska ekvationen, och för-
svarsplaneringsfrågan reducerades till hur
Sverige på egen hand kunde försvara sig
mot en begränsad del av Warszawapakt-
ens styrkor. Därigenom undveks politiskt

Sverige och NATO – en relation i förändring

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI
den 17 september 2002 av ämnesrådet Krister Andrén

komplicerade överväganden om hur NATO
direkt skulle kunna påverka förloppet.

Vissa försök till en mer fördjupad dis-
kussion av NATO:s handlingsmöjligheter,
i synnerhet i Östersjöområdet, gjordes un-
der 1980-talet. Det var dock mycket svårt
att diskutera Warszawapaktens rimliga el-
ler nödvändiga hänsynstagande till hu-
vudmotståndaren i nordområdet, och för-
söken fick inget egentligt genomslag i dis-
kussionen om försvarets utformning vare
sig inom eller utom försvaret. Politiska res-
triktioner spelade därvid en viktig roll. Det
var dock inte bara utrikespolitikens res-
triktioner som var begränsande, utan starka
institutionella särintressen inom försvaret
drog i samma riktning. Storinvasionen över
Östersjön var under fyra decennier det di-
mensionerande hotet för svensk försvars-
planering. Den starka svenska priorite-
ringen av kustinvasionshotet var, åtmins-
tone sedan NATO:s handlingsmöjligheter
i Östersjöområdet under 1970- och 1980-
talen successivt förstärkts, svår att logiskt
förena med särskilt mycket hänsynsta-
gande till den säkerhetspolitiska situatio-
nen i Europa och speciellt till NATO:s roll.

47-70.pmd 2002-12-02, 09:1447



48

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

Detta har tagit sig många och – åt-
minstone när vi nu ser det i backspegeln –
sällsamma former. Jag erinrar mig en ge-
nomgång vid dåvarande FOA i mitten av
1970-talet för en gästande försvarschef från
vårt västra grannland. Efter att ha lyssnat
på en sedvanlig genomgång av hur Sverige
planerade att försvara sig mot en kust-
invasion från Warszawapakten med an-
tagna slutmål i Norge, kom en spontan och
påtagligt förvånad reaktion: ”Men tror ni
då inte att NATO gör något?!”. En annan
gång var det en hög amerikansk försvars-
representant som efter en genomgång av
ett kustinvasionsscenario tackade för ge-
nomgången, men kort konstaterade att han
för sin del egentligen var mest intresserad
av hur vi såg på försvaret av norra Sve-
rige...! Och exemplen kan mångfaldigas på
hur man, samtidigt som man avfärdade rim-
ligheten av isolerat angrepp, i realiteten
på alla nivåer förberedde sig för och tänkte
i termer av isolerat försvar mot en betydan-
de del av Warszawapaktens resurser i
Östersjöområdet utan seriösa sidoblickar
på den större konflikt mellan maktblocken
som angreppet mot Sverige förutsattes
vara del i.

Detta närhistoriska perspektiv är en
viktig bakgrund för att förstå hur mycket
Sveriges kontakter och samarbete med
NATO faktiskt utvecklats på några få år.

Det ger också anledning till en kort
sidokommentar. Jag har själv utomordent-
ligt svårt att låta mig övertygas av det un-
der senare år myckna talet om avancerat
politiskt och militärt samspel mellan Sverige
och NATO under det kalla kriget.

Omfattande kontakter har naturligtvis
funnits på både politisk och militär nivå
med de ledande NATO-länderna USA och
Storbritannien. Inte minst har detta varit
fallet inom ramen för det militärtekniska
samarbete, som Sverige, trots sin stora in-
hemska försvarsindustriella förmåga, var
starkt beroende av. Likaså gjordes, i syn-
nerhet under 1950-talet, en del väl över-
vägda åtgärder på svensk sida för att stärka
möjligheterna att kunna tillgodogöra sig
stöd från länderna i väst i händelse av ett
angrepp.  Därtill är jag för egen del – utan
att ha några konkreta bevis – övertygad
om att flera NATO-länder och NATO i sin
planering vidtog olika egna förberedelser
för att snabbt kunna förstärka sina militära
möjligheter i det nordiska området. Sveri-
ges verkliga strategiska betydelse för
NATO under 1970- och 1980-talen var näm-
ligen långt större än de flesta i Sverige då
insåg. Jag är också övertygad om att Sve-
rige, om det kalla kriget hade utvecklats till
en skarp stormaktskonflikt, tidigt skulle bli-
vit långt mer utsatt för hårdhänta stor-
maktspåtryckningar än vi då föreställde
oss.

Men inget av detta var synonymt med
att ett systematiskt operativt samarbete
eller avancerade gemensamma förberedel-
ser för sådan samverkan skedde tillsam-
mans med NATO-alliansen. Den operativa
studie och planeringsverklighet som jag
under två decennier deltog i på alla nivåer
inom det svenska försvarssystemet karak-
täriserades tvärtom av en närmast total
avsaknad av diskussion om möjligheterna
till stöd från NATO t o m i lägen då vi an-
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togs ha angripits av NATO:s huvudmot-
ståndare.

NATO:s okända sidor – några
vanliga missuppfattningar
Sveriges lycka att klara sig ifrån övriga
Europas öde under de två förödande kri-
gen på den europeiska kontinenten under
förra seklet och beslutet efter kriget att inte
delta i det gemensamma europeiska säker-
hetsbygget i form av NATO och EEC med-
förde en långvarig isolering från den euro-
atlantiska säkerhetspolitiska samarbetskul-
turen. Denna isolering är en viktig förkla-
ring till varför vi i Sverige under hela det
kalla kriget haft svårt att förstå den fulla
innebörden av det transatlantiska säker-
hetssamarbetet och varför vi haft svårt att
under 1990-talet förstå NATO:s utveckling
och nya roller.

Den bild av NATO som sprids i Sve-
rige är alltjämt starkt polariserad och går
väsentligen hand i hand med bestämda
uppfattningar om ett NATO-medlemskaps
välsignelse eller förskräcklighet. Ointresse
för en komplicerad verklighet i kombina-
tion med starka förutfattade meningar är
alltjämt starka hinder för en mer nyanse-
rad diskussion av vad det skulle innebära
att vara medlem av försvarsalliansen
NATO.

Fyra år i Bryssel gav en god inblick i
det dagliga arbetet i organisationen och
samtidigt också en bild av vanliga svenska
missuppfattningar och vanföreställningar.

Den mest grundläggande gäller
NATO-samarbetets innehåll. NATO är i
grunden en politisk organisation. Till sitt

förfogande har den en gemensam militär
ledningsapparat och om medlemmarna så
beslutar mycket betydande militära styr-
kor för att understödja sin politiska vilja.
Den svenska bilden av NATO har präglats
av den fyrtioåriga konfrontationen och de
med dagens mått mätt ofattbart stora mili-
tära styrkorna i Centraleuropa under det
kalla kriget. Den har också under senare år
starkt påverkats av alliansens demonstre-
rade militära förmåga på Balkan som kon-
trasterat mot de andra säkerhetsorganisa-
tionernas oförmåga. Bilden av den kärn-
vapenutrustade militära superorga-
nisationen NATO har placerats i förgrun-
den och har skymt sikten för det bakom-
liggande inre samarbetet och organisatio-
nens målmedvetna parallella roll som trans-
atlantisk och europeisk inre brobyggare.

 Vi har i Sverige haft svårt att inse be-
tydelsen av den omfattande politiska och
militära samarbetsstruktur och samarbets-
kultur som utvecklats som en integrerad
del av den mer synliga militära rollen. Den
innefattar självklart den gemensamma po-
litiska och militära ledningsstrukturen lik-
som den gemensamma militära övnings-
verksamheten, men också och lika viktigt
ett enormt omfattande samarbetsnätverk
inom ramen för NATO:s  försvarsplane-
ringsprocess. Denna planeringsprocess
omsluter större delen av medlemsländernas
försvarsetablissemang i ett nära samarbete
med nära nog fullständig insyn i varan-
dras försvar och försvarsplanering. De
övergripande syftena är att långsiktigt vi-
dareutveckla möjligheterna till effektiv
operativ samverkan och att så långt det är
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möjligt bringa medlemsländernas natio-
nella planering i samklang med organisa-
tionens gemensamt överenskomna lång-
siktiga inriktning. Långt innan förtro-
endeskapande och säkerhetsbyggande
åtgärder på 1970-talet började diskuteras
inom den europeiska säkerhetskonferen-
sen ESK tillämpades en inträngande öm-
sesidig insyn och ömsesidigt informations-
utbyte inom NATO. Detta är en del av
NATO-samarbetet som till stor del varit
osynligt för utanförstående, men som kan-
ske mer än något annat förklarar den över-
levnadsförmåga och utvecklingsförmåga
som alliansen uppvisat under 1990-talet.

En andra vanlig missuppfattning gäl-
ler NATO-organisationens storlek. Bilden
av NATO som en överstatlig jätteorga-
nisation har envist hängt sig kvar på
mångas näthinna och har fått näring både
av bilder från NATO-högkvarteret i Brys-
sel och av den massmediala exponeringen
i samband med olika kritiska faser av kon-
flikten på Balkan. NATO som organisation
är dock minst av allt någon överstatlig jätte
utan en faktiskt personellt förvånansvärt
liten mellanstatlig organisation. Hjärnan
och hjärtat är det politiska högkvarteret i
Bryssel. Det politiska maskineriet, d v s
den civila och militära tjänstemannakärna
som står för substansen i det internatio-
nella arbetet, räknar inte mer än högst 500
personer. Då har jag räknat bort adminis-
trativt stöd, tolkar, vakter och annat som
bidrar till att hålla det stora mellanstatliga
konferenscentrum som högkvarteret i
själva verket är igång.

En tredje missuppfattning gäller sam-

arbetets karaktär. I motsats till EU så finns
överhuvudtaget ingen form av överstat-
lighet inom NATO. Mellanstatligheten
präglar alla delar av samarbetet. Nationella
intressen ställs på alla nivåer mot gemen-
samma intressen och kravet på konsensus
i alla beslut gör att det nationella i alla si-
tuationer har formellt och reellt företräde
framför vad som skulle kunna vara aldrig
så bra majoritetsbestämda lösningar. Or-
ganisationens styrka kommer alltså varken
ur en jättelik organisation eller ur ett över-
statligt beslutsfattande. Vad som givit och
alltjämt ger NATO dess styrka är för det
första starka gemensamma intressen som
manifesterats i en stark vilja att söka kon-
struktiva kompromisser. Det är vidare en
mycket kompetent internationell tjänste-
mannastab med hög förmåga att hitta rätt i
korselden av nationella intressen samt
naturligtvis sist men inte minst den unika
multinationella militära ledningsapparat –
med god insyns- och påverkansmöjlighet
för alla medlemsländer – som organisatio-
nen förfogar över. Det kan dock inte nog
understrykas att när vi i dagligt tal talar
om ”NATO” så är det synonymt med
”NATO:s 19 länder”. NATO har ingen vilja
bortom vad de 19 medlemsländerna lyckas
enas om! Makten, det mesta av analys-
kapaciteten och den helt dominerande de-
len av resurserna finns i medlemsländernas
huvudstäder.

En beslutsmekanism baserad på kon-
sensus i en stor länderkrets är naturligtvis
många gånger ett hinder för effektivt be-
slutsfattande, så även i NATO. Aktiv kris-
hantering i akuta lägen bedrivs som många
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framhållit sällan framgångsrikt ”by
committee”. Att NATO trots detta framstår
som en beslutsfähig organisation kan till-
skrivas flera förhållanden. Centralt är att
det finns en naturlig och av alla accepte-
rad ledarnation med kraft och vilja att ta på
sig en aktiv konsensusbyggande roll.
Acceptansen utgår från den grundläggan-
de intressegemenskap som gör att med-
lemsländerna i nästan alla situationer prio-
riterar organisationens beslutskraft och
enighet framför särintressen som inte ses
som vitala. Det finns en konstruktiv kon-
sensussökande tradition som är en del av
NATO-kulturen. Det land som i en viss si-
tuation utnyttjar sin vetorätt är utsatt för
ett mycket starkt tryck både att motivera
sitt veto och att finna en konstruktiv lös-
ning som kan tillgodose allas intressen.

Farhågor framförs ofta för att NATO:s
utvidgning kommer att försvåra beslut och
på så sätt bidra till en urvattning av samar-
betet. Jag är på den punkten inte särskilt
orolig. Effektiviteten i det inre arbetet kom-
mer självklart att påverkas. Mycket av
detta blir inledningsvis mer tungrott, men
bör kunna kompenseras med ganska mar-
ginella tillskott av personal och resurser.
Vad gäller beslutsförmågan är jag tveksam
till om den kommer att påverkas särskilt
negativt. De beslutsproblem som manifes-
terats under de senaste åren har varit
knutna till mycket speciella förhållanden
och till ett fåtal länder och är väl kända.
Jag har svårt att se att de nya medlemmarna
för med sig några negativa överraskningar
därvidlag. De nya medlemmarna kommer
snarast att förstärka den transatlantiska

intressegemenskapen inom NATO. Vad
gäller operativt beslutsfattande i akuta kris-
situationer torde den kritiska omslags-
punkten redan idag med god marginal vara
passerad. Utökningen av antalet medlem-
mar gör därmed så tillvida varken särskilt
mycket till eller från. Lösningen är som vi
sett under senare år att den nödvändiga
enigheten i situationer som inte berör den
kollektiva försvarsgarantin åtminstone in-
ledningsvis i första hand nås genom
”coalitions of the willing”.

Små länders möjligheter till
inflytande i NATO
Inflytande inom NATO utövas på i princip
två olika sätt, uppifrån respektive nerifrån.
Det är givet att i många frågor är inflytan-
det starkt knutet till ländernas storlek och
styrka. Omedelbara politiska frågor förs
genomgående in i organisationens arbete
utifrån och uppifrån. Det multilaterala spe-
let i NATO-rådet och dess underkommit-
téer kompletteras därvid av ett minst lika
viktigt förhandlingsspel mellan de vikti-
gaste länderna och huvudstäderna. Utrym-
met för de små länderna är i det spelet be-
gränsat och starkt knutet till möjligheterna
att bygga allianser med något av de större
länderna. När väl de stora länderna med
USA i spetsen enats är det normalt svårt
för enskilda småländer att påverka beslu-
ten.

Konsensuskravets inflytandemöjlig-
heter skall dock inte helt avfärdas. Klokt –
d v s  sparsamt – utnyttjat är konsensus-
instrumentet en inflytandemöjlighet i situa-
tioner då verkligt vitala nationella intres-
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sen står på spel, de må vara inrikespoli-
tiska eller utrikespolitiska. Inom NATO
finns en stark samsyn om vikten av att slå
vakt om respekten för konsensusprincipen,
vilket gör att alla länder anstränger sig om
att så långt det är möjligt finna lösningar
som verkligen på något sätt hanterar en-
skilda länders problem. Samtidigt är det na-
turligtvis så att de små länderna måste
utnyttja instrumentet med omsorg. Det är
de små länderna som i stor utsträckning är
samarbetets nettobidragstagare. Det inne-
bär att dessa, när bara mindre egna intres-
sen är berörda, är beredda att betala ett
pris genom att underordna sig helheten
även om de inte till hundra procent är nöjda.
Ett partnerland har naturligtvis i motsva-
rande situation större frihet att ta ställning
så länge som konsensustrycket inte också
spiller över på den vidare partnerkretsen.

De små ländernas stora inflytande-
möjligheter ligger emellertid inte i de frå-
gor som plötsligt kommer upp på den stra-
tegiska politiska agendan, utan i det gråa
löpande långsiktiga samarbetet. Inflytande
får man där genom att tidigt identifiera egna
intressen och genom att systematiskt och
väl koordinerat driva dessa med ett aktivt
och kompetent deltagande på alla nivåer i
samarbetsstrukturen. Mycket handlar om
att påverka arbetet i tidiga skeden långt
innan politiska ställningstaganden aktua-
liseras. Hög kompetens i den nationella
representationen, vilket inte minst innefat-
tar kunskap om andra länders intressen, är
på många sätt den viktigaste nyckeln till
inflytande. Rätt utnyttjad kan denna
flerfaldiga ett litet lands möjligheter och

”utdelning” på sitt medlemskap. En viktig
del är också förmågan att tidigt genom
kompletterande agerande på det bilaterala
planet försöka påverka andra nyckel-
spelare innan de fastnat i egna positioner.
Norge är härvid ett bra exempel på ett land
som långsiktigt satsat på hög kompetens
och stark representation inom för länderna
viktiga områden och som också skickligt
utnyttjat bilaterala allianser med nyckel-
länder som USA och Storbritannien.

Utvecklingen efter det kalla kriget
– PfP, PARP, EAPC och Balkan
NATO drog omvälvande slutsatser av den
förändrade verkligheten efter murens fall.
Ett av alliansens prioriterade nya mål blev
tidigt att understödja den demokratiska
omvandlingen av de f d kommunistländer-
na och av deras omfattande militärappa-
rater. Redan vid NATO:s toppmöte i juli
1990 i London formulerades huvudprin-
ciperna för alliansens radikala nytänkan-
de med ett långtgående brobyggande till
de tidigare motståndarna som ett huvud-
mål. Det var en enastående snabb process
som i hög grad drevs på av dynamiken i
utvecklingen av den tysk-tyska relationen.
Man hör ofta den kommande utvidg-
ningen beskrivas som NATO:s andra
utvidgningsomgång efter det kalla kriget.
Det finns då anledning att påpeka att
NATO:s första och förmodligen viktigaste
utvidgning efter murens fall inte skedde
1999, utan redan den 3 oktober 1990. Min-
dre än ett år efter murens fall uppgick då
Östtyskland i den Tyska förbundsrepubli-
ken och blev samtidigt genom särskilt be-
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slut i NATO-rådet en del av NATO. Det
kan också finnas anledning att påminna
om det grundläggande dokument, den s k
Parisstadgan, som undertecknades vid
den Europeiska Säkerhets Konferensens
(ESK) toppmöte i Paris i november samma
år. I mycket kan Parisstadgan sägas ha lagt
grunden för det fördjupade alleuropeiska
säkerhetssamarbete som utvecklats under
det senaste decenniet även om det inte var
ESK/OSSE utan NATO som blev navet i
utvecklingen.

NATO:s förändrade inriktning konfir-
merades i det nya Strategiska koncept som
antogs vid toppmötet i Rom i november
1991 och ledde till inrättandet av Det Nord-
atlantiska Samarbetsrådet, NACC. Till detta
knöts de då nio länderna i det tidigare mot-
ståndarblocket. NACC möttes första
gången i Bryssel den 20 december, en dag
som genom en slump kom att sammanfalla
med det gamla Sovjetunionens slutliga
kollaps och upplösning. Deltagarkretsen i
NACC utvidgades sedan till att omfatta alla
de nya staterna i det upplösta Sovjetunio-
nen.

NACC var först och främst ett forum
för en begynnande politisk dialog. Det
konkreta innehållet i de samarbetsakti-
viteter som lanserades var begränsat. En
konkret roll var dock att NATO genom
NACC fick ett instrument för att verka stöd-
jande och stabiliserande vid bodelningen
efter det gamla Sovjetimperiet. Det 1990
ingångna CFE-avtalet fick plötsligt en helt
annan roll än den tilltänkta och förvandla-
des till den kanske viktigaste grunden för
en ordnad uppdelning av den sovjetiska

militärmaktens resurser mellan de nys-
kapade staterna.

Sverige deltog aldrig i NACC. NACC
var ett NATO-forum för att främja kontak-
ter med det forna fiendeblocket och för att
stödja dettas demokratiska omvandling i
ordnade former. I NACC fanns därför ingen
naturlig plats för alliansfria västländer som
Sverige. Samtidigt var det naturligtvis po-
litiskt ett dilemma att i ett brytningsskede
stå utanför ett viktigt och nästan all-
europeiskt forum för dialog om det fram-
tida säkerhetssamarbetet i Europa. Finland
lyckades genom kanske oavsiktlig ”gate-
crasching” etablera en slags observatörs-
roll i denna krets från våren 1993, men ännu
så sent som detta år stod alltså Sverige
helt utanför en formell samarbetsrelation
med NATO.

Sveriges dilemma blev dessbättre kort-
varigt. NACC visade sig snabbt otillräck-
ligt för att hantera de forna central- och
östeuropeiska ländernas aspirationer på
närmare relation med NATO. Tidigt stod
det klart att många av länderna snabbt
önskade bli medlemmar av NATO. NATO:s
svar blev 1994 att inbjuda alla länder som
så önskade inom hela ESK-kretsen att i en
nyskapad samarbetsstruktur, Partnerskap
för Fred (PfP), på ett mer systematiskt och
långsiktigt sätt utveckla sitt samarbete med
NATO. PfP etablerade ett flexibelt nätverk
av bilaterala samarbetsrelationer där varje
partnerland själv, utifrån en meny definie-
rad av NATO, utformade sin relation efter
egna önskemål. Den gemensamma grun-
den var ett ramdokument med ett antal
huvudmål och grundprinciper, men i öv-
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rigt definierades samarbetet i individuella
partnerskapsprogram mellan NATO och
respektive land. Huruvida PfP sjösattes
som ett sätt att dämpa trycket från de mest
påträngande medlemsaspiranterna eller
som ett mer långsiktigt instrument för att
skapa möjligheter för alla partnerländer att
successivt infogas i NATO:s samarbets-
kultur kommer historikerna att kunna dis-
kutera länge. Båda dimensionerna fanns
med från början, och oklarheten var av-
siktligt inbyggd i kompromissen. Oavsett
vilket som var det långsiktiga syftet så var
ett näraliggande syfte att dra in så många
som möjligt av de europeiska länderna ut-
anför NATO i ett konkret samarbete som
stärkte möjligheterna för länderna att sam-
verka med NATO i olika ickeartikel 5-upp-
gifter. Vi vet nu att det var en irreversibel
politisk process som initierades och att frå-
gan snabbt blev när och inte om nya med-
lemmar skulle tas in i NATO.

Sverige välkomnade efter en snabb
politisk beslutsprocess och i full enighet
mellan den dåvarande borgerliga reger-
ingen och den socialdemokratiska oppo-
sitionen inbjudan att genom deltagande i
PfP skapa en direkt samarbetsrelation med
NATO. Någon gränslinje etablerades ald-
rig mellan PfP och NACC, och Sverige
kunde därmed från och med våren 1994 fullt
ut delta i de gemensamma NACC/PfP- fora
som etablerades. Den 9 maj undertecknade
Sverige ramdokumentet och några veckor
senare deltog Sverige för första gången
som partnerland i försvars- och utrikes-
ministermöten i Bryssel respektive Istan-
bul i NACC/PfP-kretsen.

1994 blev därmed en avgörande bryt-
punkt i Sveriges relation med NATO. Re-
dan hösten 1994 ingicks vårt första s k in-
dividuella samarbetsavtal (Individual
Partnership Programme, IPP). Sverige har
alltsedan dess varit ett av de mest aktiva
partnerländerna när det gäller att stödja
och utveckla partnersamarbetet. I Sveri-
ges IPP, som överenskoms på årlig basis
vid ett möte med NATO-länderna, för-
tecknas alla de samarbetsaktiviteter som
Sverige väljer att delta i och där beskrivs
också de mål Sverige har för sitt deltagande
i PfP. Aktiviteterna väljs ur den bredare
meny av aktiviteter som NATO i samver-
kan med partnerländerna utarbetat, PfP:s
så kallade arbetsprogram (Partnership
Work Programme, PWP). Denna så kallade
självdifferentieringsprincip, dvs att varje
partnerland självt utformar sitt samarbets-
program, var det geniala grepp som lade
grunden för PfP:s framgång.

Genom PfP öppnades utvalda delar av
den sedan länge etablerade samarbets-
strukturen mellan alliansländerna för del-
tagande av partnerländer. Det gällde både
den omfattande kommittéstrukturen och
ett särskilt övningsprogram. Vår ambassad
i Bryssel utvidgades med ett par tjänster.
Alltjämt saknades dock en formaliserad
diplomatisk knytning.

Den övergripande ramen är funda-
mental. PfP var och är ingen fristående
samarbetsstruktur eller organisation. PfP
kan bäst beskrivas som summan av de de-
lar av NATO-samarbetet till vilka partner-
länderna erbjudits möjlighet att delta och
de ytterligare aktiviteter som olika partner-
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länder arrangerar. Verksamheten leds un-
der NATO-rådet av NATO:s internationella
stab och stöds av en med NATO-struktu-
ren parallell konsultationsstruktur. For-
mella beslut fattas bara av NATO:s med-
lemmar. Partnerländernas inflytande ligger
i att de individuellt avgör omfattningen och
innehållet av sitt eget deltagande. Därtill
har de möjlighet att, bilateralt och i olika
gemensamma rådgivande fora som tillska-
pats parallellt med den beslutande NATO-
strukturen, försöka påverka de beslut som
sedan fattas i NATO.

Redan i ramdokumentet angavs att ett
av målen med PfP-samarbetet var att stärka
partnerländernas möjligheter att samverka
med NATO i fredsfrämjande operationer,
humanitära operationer och räddningsop-
erationer. Den operativa samarbetsdimen-
sionen blev snabbt motorn i vidareutveck-
lingen av partnerländernas samarbete. Det
allmänt formulerade målet konkretiserades
hösten 1994, när NATO genom PfP
Planning and Review Process (PARP) lan-
serade embryot till en gemensam försvars-
planeringsprocess för att främja utveck-
lingen mot ett antal s k interoperabilitets-
mål.

NATO-interoperabilitet var i det ske-
det ett begrepp som anammades med stor
försiktighet för att inte säga misstänksam-
het i Sverige. Decennier av framhävande
av den svenska profilens avgörande bety-
delse för den alliansfria säkerhetspoliti-
kens trovärdighet gjorde det inlednings-
vis svårt att skapa förståelse för något som
kunde ses som dess raka motsats. Försva-
rets internationella uppgifter var alltjämt

en sidouppgift, och försvarspolitiken sam-
manfattades i orden ”Bara vi försvarar
Sverige, och vi försvarar bara Sverige”. På
många håll uppfattades interoperabilitets-
arbetet som en smygväg mot NATO-
medlemskap.

Sverige och NATO – en relation i
förändring
Utvecklingen på Balkan kom snabbt att
förändra perspektiven. Det redan inledda
PfP-samarbetet fick nu en direkt koppling
till verklighetens krav, och detta torde vara
en viktig förklaring till att NATO så snabbt
kunde bygga en större koalition av med-
lemmar och partnerländer. I slutet av 1995
tog NATO:som en följd av Daytonavtalet
över ledningsansvaret för en snabbt för-
stärkt fredsstyrka i Bosnien från FN. Den
svenska bataljon, som under ett par år ver-
kat under FN-ledning i UNPROFOR ställ-
des efter ett historiskt svenskt riksdags-
beslut under NATO-ledning i fredsstyrkan
IFOR. IFOR har följts av SFOR och KFOR.
Praktiken visade sig vara långt enklare än
teorin. Samarbetet i fält och de behov av
gemensamma förberedelser som detta ak-
tualiserat har varit den i särklass viktigaste
motorn för vidareutvecklingen både av
Pfp- samarbetet i stort och av det svenska
samarbetet med NATO.

Partnersamarbetet 1997 formaliserades
som vi vet ytterligare i maj 1997 genom in-
rättandet av det Euro-Atlantiska Partner-
skapsrådet (EAPC). EAPC utformades som
en formaliserad parallell dialogstruktur till
NATO-strukturen och som en yttre ram för
det samlade partnerskapsamarbetet i PfP.
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Det ersatte NACC och öppnade möjlighe-
ter för en permanent politisk dialog mellan
NATO-länderna och partnerländerna.
Partnerländerna erbjöds nu för första
gången möjligheter att upprätta nationella
diplomatiska delegationer vid NATO i lo-
kaler innanför högkvarterets yttre stäng-
sel. Det var ett viktigt steg som banade
vägen för en ökad partnerinsyn i NATO-
samarbetets vardag och för en verklig för-
ståelse för NATO-samarbetets form och
möjligheter. Partnernärvaron vid högkvar-
teret blev en del av vardagen och partner-
länderna kunde på allvar delta i den vik-
tiga informella dialogen i restauranger,
cafeterior och på tjänsterum med kollegor
från andra länder och med NATO:s stab.

Hösten 1997 formaliserades den
svenska relationen genom att ambassaden
i Belgien till sin tidigare roll som svensk
delegation vid Västeuropeiska Unionen
också lade rollen som delegation vid
NATO. Ett drygt halvår senare flyttade
den multilaterala delen av ambassaden till
de nuvarande lokalerna i en särskild
partnerbyggnad i direkt anslutning till
NATO-högkvarteret. Den svenska delega-
tionen räknade då förutom den trippel-
hattade ambassadören tre diplomater, en
försvarsrådgivare och tre officerare. Sam-
tidigt inrättades ett antal s k partnerskap-
selement (PSE) vid NATO:s olika militära
staber där partnerofficerare i internationell
kapacitet förstärkte stabernas kapacitet att

Svensk trupp ur KFOR besöker ett civilt-militärt projekt (CIMIC)i en albansk by i Kosovo.
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utveckla partnersamarbetet, framför allt
vad gäller övningssidan. För svensk del
innebar det att sex svenska officerare till-
trädde internationella befattningar i olika
NATO-staber. Någon motsvarande formell
civil representationsmöjlighet har ännu inte
tillskapats i NATO:s internationella stab.
Det bör dock nämnas att Sverige alltsedan
PfP-samarbetets start givit ett starkt stöd
till utvecklingen av samarbetet inom det
civila beredskapsområdet och under ett par
år också genom ett specialarrangemang
sekonderade en civil tjänsteman till inter-
nationella stabens civila beredskaps-
planeringsenhet. Sverige har också bidra-
git med nationella experter till beman-
ningen av ett särskilt EAPC-initierat organ
för koordinering av civil katastrofbered-
skap (EADRCC).

Samarbetet i fält med NATO har nu
pågått i nästan sju år. Den nuvarande
bataljonen i KFOR är den fjortonde svenska
bataljonen under NATO-ledning. Nästan
1500 svenska officerare har handfast bli-
vit inkörda i NATO-samarbetets procedu-
rer och rutiner. Att svenska förband måste
öva samverkan med NATO-länderna och
andra partnerländer liksom att
ledningsprocedurer och materiel inom en
lång rad områden måste följa gemensam
standard är idag en självklarhet. NATO:s
högste befälhavare i Europa, den ameri-
kanske generalen Ralston, konstaterade
vid ett besök i Sverige i augusti i år att de
svenska förband som nu deltar på Balkan
är mer NATO-interoperabla än många
NATO-förband!

De inledningsvis återhållsamma och

lite krystade interoperabilitetsmål, som for-
mulerades inom ramen för PfP och PARP,
har stegvis utvidgats och fått en mycket
konkret innebörd. NATO:s bruttokatalog
med s k ”Partner Goals” omfattar nu om-
kring 100 olika mål. I likhet med det övriga
PfP-samarbetet så är det partnerländerna
som i en dialogprocess med NATO defi-
nierar urval och preciserar innehåll utifrån
egna intressen och möjligheter. En mindre
del av bruttokatalogens mål är specifikt rik-
tade till länder som aspirerar på medlem-
skap. För svensk del ingår nu 64 olika
planeringsmål i den svenska PARP-planen.
Bland dessa återfinns mycket konkreta mål
för alla de förband och enheter som Sve-
rige anmält som möjliga internationella
insatsförband.

Sverige har varit ett av de länder som
verkat mest pådrivande på partner-
samarbetet. En huvudförklaring är att Sve-
riges välutvecklade och demokratiskt för-
ankrade försvarsstruktur som få andra haft
de kompetensmässiga förutsättningarna
att bidra till arbetet. Naturligtvis har det
även på svensk sida funnits viktiga be-
gränsande faktorer, men relativt nästan alla
andra partnerländer har Sveriges spelat i
en högre division.

Vid NATO:s toppmöte i Washington
1999 beslutades om ett antal steg för att
ytterligare operationalisera samarbetet
under akronymen EMOP (Enhanced and
More Operational Partnership). Vidareut-
vecklingen av PARP var en del och har
redan berörts. En annan del av särskilt in-
tresse för svensk del var det s k Politiska
och Militära Ramverket för NATO-ledda
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krisoperationer (Political Military Frame-
work, PMF). Ramverket, som anger hur
truppbidragande partnerländer skall ges
insyn och påverkan på beslut rörande
NATO-ledda krishanteringsoperationer,
har sitt ursprung i ett svensk-finskt initia-
tiv och är ett av de bästa exemplen på hur
partnerländerna kunnat utnyttja den ska-
pade dialogstrukturen i EAPC för att på-
verka NATO:s utveckling. Ramverket ini-
tierades för att möta den besvärande si-
tuationen att vi, trots att vi bidrog aktivt
till insatsen på Balkan, var utestängda från
det mesta av insyn i NATO:s politiska och
militära överväganden kring denna insats.

Att den svenska regeringen och riks-
dagen, trots det informations- och infly-
tandeunderskott vi hade som icke medlem-
mar, så snabbt kunde ta beslutet att ställa
den svenska bataljonen under NATO-be-
fäl, framstår i efterhand som anmärknings-
värt. Man kan se åtminstone tre viktiga
förklaringar: vårt då redan pågående FN-
engagemang i UNPROFOR, den säkerhet
som indirekt låg i att vår insats var nära
sammankopplad med de två nordiska
NATO-medlemmarna Norge och Danmark
och sist men inte minst det ömsesidiga
förtroende som börjat etableras genom PfP-
processen.

Det Politiska och Militära Ramverket
förändrar naturligtvis inte det grundläg-
gande förhållandet att de formella beslu-
ten till slut alltid fattas av NATO-medlem-
marna i NATO-rådet och dess under-
kommittéer, men via ett antal olika meka-
nismer kan seriösa potentiella truppbidrag-
are nu på ett tidigt stadium engageras i

vad som i motsats till ”decision-making”
brukar kallas ”decision-shaping”.

I beskrivningen av utvecklingen av vår
relation till NATO bör ytterligare en mil-
stolpe nämnas, nämligen EU-ordförande-
skapet under första halvåret 2001. Som EU-
ordförande klev Sverige direkt in som ak-
tör i den inre NATO-kretsen och fick un-
der ett halvår vad gäller insyn och dialog-
möjligheter i realiteten nästan samma möj-
ligheter som medlemmarna av alliansen. Till
detta bidrog naturligtvis i hög grad de vik-
tiga förhandlingsprocesser mellan EU och
NATO som efter beslut vid EU:s toppmöte
i Nice kom att påbörjas under det svenska
ordförandeskapet. Dessa gällde fyra cen-
trala områden: politiska samarbetsmeka-
nismer, EU:s möjligheter att repliera på
NATO:s ledningskapacitet resp. resurser
(”Berlin+”), säkerhetsavtal samt koordine-
ring av kapacitetsutveckling.

När vi idag diskuterar den praktiska
samarbetsrelationen mellan Sverige och
NATO bör vi se till den större helheten.
Vår samlade numerär vid NATO-delegatio-
nen och EU-representationens KUSP-de-
legation (Kommittén för utrikes- och sä-
kerhetspolitik) i Bryssel har expanderat be-
tydligt och omfattar idag ett tjugotal civila
tjänstemän och officerare. Vår representa-
tion i den internationella tjänstemannaka-
dern inom EU/NATO-staberna har vuxit till
ett dussin officerare och några civila tjäns-
temän. Vi är ännu långt från den nivå som
karakteriserar de små och medelstora
NATO-medlemmarna, men jämfört med lä-
get för fem år sedan har vi kommit en bra
bit på väg mot vad som skulle kunna sä-
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gas stå i samklang med vår ambitionsnivå
i det europeiska säkerhetspolitiska och
försvarspolitiska samarbetet.

Partnerskap eller medlemskap –
gör det någon praktisk skillnad?
Mot bakgrund av det snabbt utökade prak-
tiska samarbetet med NATO mötte jag i
Bryssel ofta frågan om det egentligen inne-
bar någon större skillnad att vara partner
eller medlem av NATO i det nya Europa,
som i praktiken mer handlar om frivilligt
deltagande i krishantering än om kollek-
tivt försvar.

Mitt svar var och är att det är en stor
skillnad inte bara principiellt utan också
praktiskt. Den grundläggande skillnaden
utgår naturligtvis från det enkla faktum att
alla beslut fattas i NATO-kretsen. Det är i
NATO-strukturen som alla beslut bereds,
och det är alltjämt NATO-länderna som fi-
nansierar och driver de flesta av de paral-
lella konsultativa processer som omfattar
partnerländerna. De generella regelsystem
och processer som styr samarbetet i NATO
har vuxit fram genom mödosamt förhand-
lingsarbete under flera decennier, och det
är av rent byråkratiska tröghetsskäl mycket
svårt att snabbt anpassa detta till olika
partnerländers mer individuella behov.
Detta gäller även i de många fall då det i
sig inte finns några artikel 5-relaterade hin-
der. I takt med att NATO-alliansen ytterli-
gare utvidgas kan viljan att lägga kraft på
olika typer av specialanpassade lösningar
för de partnerländer som ännu av olika skäl
står utanför alliansen komma att ytterligare
minska. Ett argument som jag i det sam-

manhanget inte sällan mötte från olika
kollegor från NATO-länder var att det
skulle vara bortkastad möda att lägga
mycket kraft på att skapa speciallösningar
för Sverige och andra länder som i alla fall
inom några år skulle komma att vara med-
lemmar...!

Det är alltså inte, som många alltjämt
tycks tro, så att partnerländerna måste värja
sig för att inte dras in för långt i NATO-
samarbetet. Det är i stället så att de mödo-
samt framförhandlade samarbets- och
säkerhetsprocedurerna inom alliansen hela
tiden utgör svårforcerade byråkratiska hin-
der mot en ökad partnermedverkan även
inom i sig helt okontroversiella samarbets-
områden.

Receptet för hur partnerländer kan få
inflytande är inom partnerskapets begräns-
ningar naturligtvis i stora delar det samma
som för småländerna i NATO. I avsaknad
av formella beslutsmöjligheter på politisk
nivå är det än mer kompetens och tidig iden-
tifiering av egna intressen och mål som be-
stämmer inflytandemöjligheter. Partner-
länderna har naturligtvis under alla förhål-
landen ett permanent underläge informa-
tionsmässigt och agerandemässigt genom
att de inte själva kan delta i de gemen-
samma rådslagen i NATO-rådet och dess
underorgan. Genom systematisk underrät-
telseverksamhet och välkoordinerat bila-
teralt agerande parallellt med NATO-pro-
cessen kan underläget – åtminstone se-
lektivt – i varierande grad utjämnas. Den
process som ledde fram till det tidigare
nämnda Politiska och Militära Ramverket
är ett exempel på hur partnerländerna trots
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sitt underläge kan få betydande påverkan.
Helhetsbilden är dock utan tvekan att
partnerländerna inflytandemässigt är i ett
mycket kraftigt underläge gentemot med-
lemmarna.

På det praktiska planet vill jag här lyfta
fram fyra dimensioner av skillnaderna mel-
lan partnerländer och medlemmar: de ge-
nerella PfP-begränsningarna, PARP-pro-
cessens relation till NATO:s försvarspla-
neringsprocess, insyns- och påverkans-
begränsningar i operativ krishanterings-
planering samt slutligen finansierings-
dimensionen.

PfP-samarbetets generella
begränsningar
De praktiska skillnaderna mellan medlem-
mar och partnerländer har stundtals
skymts av den för partnerländerna nästan
överväldigande dynamiken i de första
årens utveckling. Steget från noll till ett är
i relativa termer oändligt, medan det lika
långa steget från ett till två är mer över-
blickbart och långt mindre dramatiskt. I en
snabb process öppnades betydande delar
av NATO:s omfattande struktur av sam-
arbetskommittéer för partnerdeltagande.
Den främsta synliga begränsningen i detta
inledande skede låg i partnerländernas
begränsade personella kapacitet att tillva-
rata möjligheterna på ett systematiskt sätt.
Att upptäcka den enorma bredden i
NATO-samarbetet var inte minst för många
svenska deltagare en aha-upplevelse och
förväntningarna på vad samarbetet skulle
kunna ge växte snabbt. En inledande lite
överoptimistisk bild av de möjligheter som

öppnades har efterhand ersatts av en mer
balanserad realism. Begränsningar fanns
både på NATO-sidan och på partnersidan.

Det visade sig av mycket naturliga skäl
i praktiken bara vara relativt begränsade
delar av verksamheten som inledningsvis
öppnades för partnermedverkan. Den
mycket stora spridningen i partnerländer-
nas nivå var och är härvid ett avgörande
hinder, som gör det svårt att lyfta det sam-
arbete i vilka partners deltar till de högre
kvalitetsnivåer som vore av intresse för
oss. Detta har gällt både övningsinnehåll
och samarbete i de många specialkom-
mittéer där vi i sig har stora intressen.
Kommittéerna – flera hundra till antalet –
spänner över ett brett fält och täcker till-
sammans praktiskt taget alla områden av
intresse för totalförsvaret. Några exempel:
försvarsmateriel, logistik, ledningssystem,
civil beredskap, försvarsmedicin, flyg-
trafikledning. Mycket av detta har handlat
om grundläggande standardiseringsarbete
som i sig inte haft någon koppling till
NATO:s kollektiva försvarsförpliktelse. De
hamnade en gång under NATO-hatten
därför att en politisk hatt var nödvändig
och NATO-samarbetet genom NATO-rå-
det erbjöd en färdig sådan. En oundviklig
bieffekt blev att ett fåtal länder utanför
NATO, som i och för sig skulle haft stor
nytta av att delta och även kunnat ge vär-
defulla bidrag, blev utestängda. Nog så
besvärande för dessa länder, men natur-
ligtvis hanterbart för NATO.

Den största omedelbara behållningen
för de svenska deltagarna har i de flesta
fall varit att de många specialkommittée-
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rna på ett bräde gav tillgång till finmaskiga
kontaktnät till relevanta experter i andra
länder, kontakter som vi dessförinnan va-
rit hänvisade till att skapa bilateralt och till
betydande kostnader. Inom nästan alla
områden representeras NATO-länderna av
sina främsta nationella experter. Själva
kommittéarbetet har däremot med några
viktiga undantag efterhand visat sig ge
relativt begränsat direkt utbyte. Sverige
och några få ytterligare partnerländer har
en kvalificerad försvarsstruktur på hög
teknisk nivå. För att samarbetet ska ha ett
nettovärde krävs för svensk del att verk-
samheten ligger på avancerad nivå. Efter-
som en av PfP-samarbetets grundidéer är
att det samarbete som erbjuds i Partner-
skapets arbetsprogram skall vara öppet för
alla intresserade partnerländer är det ofrån-
komligt att utbytet för svensk del i det stora
flertalet fall blivit klart begränsat. Det mesta
av det viktiga och för Sverige intressanta
sker alltjämt i NATO-format. En viktig skill-
nad i förhållande till tidigare är naturligt-
vis att vi nu fått bättre kunskap om det
samarbete som pågår i NATO-kretsen och
som skulle vara av intresse även för oss.

De internationella övningarna är vik-
tiga för utvecklingen av interoperabilitet
och internationell insatsförmåga. En för-
utsättning är dock att de övningar som vi
då deltar i ligger på en avancerad nivå. Med
ett alltmer utvidgat NATO innebär detta
för vår del i ökande utsträckning ett be-
hov av att kunna bedriva övningar med
utvalda NATO-länder snarare än med en
bred samling av partnerländer. I dag är
partnerländernas möjligheter att deltaga i

NATO:s mer kvalificerade övningsverk-
samhet mycket begränsade. Trots att den
reella skillnaden i de militära förmågor som
övas under etiketterna krishanterings res-
pektive artikel 5-övningar i flertalet fall fö-
refaller obefintlig, är partnerländerna allt-
jämt utestängda från det mesta av den verk-
samhet som av NATO ges etiketten artikel
5-övningar. En vidgning av partner-
ländernas deltagandemöjligheter inom det
militära övningsområdet skulle vara av allra
största betydelse för Sverige.

Om Sverige skall få större möjligheter
att delta i de mer kvalificerade delarna av
NATO-samarbetet så förutsätter detta an-
tingen att PfP-samarbetet utvecklas så att
det medger en differentiering av samar-
betsdjupet utgående från ländernas för-
måga eller att nya mer individualiserade
samarbetsmöjligheter utvecklas vid sidan
om PfP. Det förstnämnda ingår i de förslag
som kommer att presenteras vid NATO:s
toppmöte i Prag i november i år. Det se-
nare torde i första hand kunna realiseras
som en del av en mer utvecklad och forma-
liserad samarbetsrelation mellan EU och
NATO.

Men de svenska begränsningarna på
kort sikt har inte bara legat i PfP-samarbe-
tets natur. Därtill kommer våra egna perso-
nella begränsningar. Trots att Sverige jäm-
fört med praktiskt taget alla partnerländer
har en allsidig och modern nationell
försvarsmaktstruktur är försvarsmyndig-
heternas förmåga och kapacitet att delta i
multilateral verksamhet fortfarande starkt
begränsad. Vår långvariga nationella fo-
kusering innebär helt enkelt att vi har en
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stor brist på personer med den kompetens
som behövs i det många gånger tidskrä-
vande multilaterala samarbetet. Våra per-
sonella resurser har därtill inom många
områden begränsats ytterligare genom de
stora organisatoriska förändringar som
skett under de senaste åren. Efter en inle-
dande ”provsmakningsperiod” har beho-
vet av fokusering och prioritering blivit allt
mer tydligt. Vi har också lärt oss att utby-
tet är starkt beroende av kontinuitet och
systematisk satsning på kvalificerat delta-
gande. Allt detta tar tid att åstadkomma.

Försvarsplaneringsprocesserna
Försvarsplaneringsområdet är ett område
där skillnaderna mellan medlemmar och
partnerländer är stora. Försvars-
planeringsprocessen är som redan fram-
hållits en central del av det löpande NATO-
samarbetet. Kärnan i denna är styrke-
planeringen (”force-planning”) vilken inom
NATO ses som det kanske viktigaste lång-
siktigt verkande kittet i NATOsamarbetet.
Genom den rullande försvarsplanerings-
processen gnuggas de nationella plane-
ringsprocesserna konstant mot de gemen-
samma NATO-perspektiv som utvecklas i
de gemensamma staberna. Processen kny-
ter genom gemensamma politiskt beslu-
tade riktlinjer och en konsekvent politisk
uppföljning ihop hela kedjan från operativt
ansvariga miltära organ till de högsta poli-
tiska beslutsnivåerna.

Partnerländernas NATO-knutna för-
svarsplaneringsprocess, PARP, har ska-
pats efter den modell som tillämpas i NATO,
och ter ser vid ett ytligt betraktande väl-

digt lik denna. Den skiljer sig dock på ett
antal fundamentala punkter. NATO-pro-
cessen utgår från politiskt överenskomna
gemensamma riktlinjer som definierar sam-
lade kvantitativa och kvalitativa styrkemål
för alliansen och andra förpliktande rikt-
linjer för medlemmarnas förmågeutveck-
ling. Dessa politiska åtaganden utgör se-
dan basen för en gemensam rullande
granskning av medlemmarnas nationella
planering. Den nationella planeringen är
visserligen i slutänden en fråga som han-
teras fullt suveränt av medlemsländerna,
men den gemensamma granskningspro-
cessen innebär ett starkt politiskt grupp-
tryck, ”peer pressure”, mot de länder som
på ett alltför markant sätt bryter mot de
implicita åtaganden man gjort. Den gemen-
samma planeringsprocessen lyfter fram de
operativa värderingsaspekter. Det är de
multinationellt sammansatta strategiska
staberna som formulerar de kvantitativa
och kvalitativa styrkemål som alliansens
medlemmar skall uppnå. Dessa staber har
också en framträdande roll i den fortlö-
pande professionella granskningen av län-
dernas planering. Medlemsländerna ställs
fortlöpande – d v s  varje år – ”till svars”
för sina tillkortakommanden och måste för-
svara/motivera alla avsteg från de gemen-
samt uppsatta kvalitativa mål liksom från
tidigare accepterade kvantitativa mål. Nå-
gon motsvarande kritiskt ifrågasättande
granskningsprocess finns inte i PARP.

Den överordnade inriktningen av
PARP fastställs visserligen liksom NATO:s
inriktning vartannat år av försvars-
ministrarna i Ministerial Guidance. Efter-
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som PfP-samarbetet är uppbyggt av frivil-
liga individuella överenskommelser mellan
NATO och de enskilda länderna kan PARP
Ministerial Guidance per definition inte
innehålla några gemensamt överenskomna
samlade kvantitativa mål. NATO-styr-
ningen inom PARP sker därför med lätt
hand och i största samförstånd med respek-
tive partnerland för att främja en för partner-
landet bra och realistisk förmåge- och
interoperabilitetsutveckling.

Den viktigaste utgångspunkten för
den inriktning som ges i PARP är de rikt-
linjer som NATO utarbetat för egen del,
och i det arbetet deltar inte partnerländer-
na. De mål som till slut infogas i katalogen
av partnermål bygger i hög grad på motsva-
rande kvalitativa mål i NATO:s planering.
Partnerländerna saknar direkt insyn eller
inflytande på den process där målen defi-
nieras. Frivilligheten i alla partneråtagan-
den är ledstjärnan, och diskussionen med
NATO begränsas till de speciella delar av
partnerlandets planering som berörs av
PARP-målen. Något ifrågasättande av
partnerlandets planering och prioriteringar
i stort förekommer därmed inte.

Den förhållandevis tuffa gemensamma
målformulerings- och granskningsprocess
som ingår i NATO:s planeringsprocess är
på många sätt ett utomordentligt nyttigt
instrument. Den innebär en kraftig motvikt
mot de olika institutionella särintressen
som alltid i varierande grad ”stör” de na-
tionella processerna. NATO-processen
förhindrar inte att alliansgemensamma in-
tressen till slut körs över av nationella hän-
syn, men framtvingar en systematisk och

kompetent argumentation för de gjorda
nationella prioriteringarna gentemot en
”militärt objektiv” internationellt samman-
satt jury. Små medlemsländer har naturligt-
vis därvidlag mindre möjligheter att sätta
sig över allianskollegornas domar än de
större länderna. Priset för det skydd som
alliansen ger just de små länderna är ju bl a
att de mer än andra måste vara ”trogna”
alliansmedlemmar. NATO-medlemskap kan
i detta avseende utan tvekan vara nog så
obekvämt både i den politiska och den inre
militära försvarsplaneringsprocessen. Det
ligger utanför detta anförandes ram att ge
sig in i en närmare exemplifiering av de
synpunkter på svensk försvarsplanering
som skulle kunnat framföras vid olika till-
fällen i en sådan process, men jag tror att
vi lite till mans inte skulle ha alltför stora
problem att identifiera exempel!

NATO:s försvarsplaneringsprocess
har under senare år varit utsatt för kritik
för byråkratisk trögrörlighet, och man har
efterlyst mer flexibla instrument för att styra
medlemsländernas förmågeutveckling mot
de nya krav som framhävts efter det kalla
kriget. Utan tvekan har det varit svårt att
ominrikta planeringen, men man glömmer
ofta att försvarsplanering ofrånkomligen
är en långsiktig process. Att det tar tid att
ändra kurs torde vara ett faktum som vi i
Sverige känner bättre än de flesta. NATO:s
Defence Capability Initiative (DCI) liksom
EU Headline Goal-process har mer hand-
lat om att politiskt synliggöra kända mål
än av att definiera helt nya och tidigare
okända behov genom nya planerings-
metoder.
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Insyn i och påverkan på
krishanteringsoperationer
En tredje dimension av partnersskapets
särprägel gäller insyn och påverkan på de
krishanteringsoperationer till vilka partner-
länder bidrar. Hur vi som truppbidragande
partnerland skall kunna tillförsäkras insyn
i förberedande planering och genomför-
ande av operationer liksom hur vi skall
kunna få rimliga möjligheter att påverka
alliansens beslutsfattandet är frågor som,
alltsedan NATO tog över ledningsan-
svaret för de fredsfrämjande insatserna på
Balkan, har stått högt på den svenska dag-
ordningen. Genom det Politiska och Mili-
tära Ramverket lades 1999 grunden för en
stärkt ställning för truppbidragande
partnerländer, dock naturligtvis utan att in-
skränka NATO-rådets slutliga autonoma
beslutsrätt. Viss ytterligare förbättring av
tillämpningen kan säkert ske, men i huvud-
sak har vi nu nått en punkt där ytterligare
förbättring av våra möjligheter förutsätter
möjligheter för etablerade respektive po-
tentiella truppbidragare att löpande eller
tidigt medverka i de relevanta NATO-
stabernas planering inför viktiga beslut.
Idag går därvid en skarp gräns mellan med-
lemmar och partnerländer.

Vilka möjligheter vi som partnerland
kan ha att få gehör för ytterligare önske-
mål eller krav torde väsentligen styras av
hur viktig vår tilltänkta roll i en viss före-
stående operation är liksom av vår vilja att
hävda våra egna krav.

Som EU-medlem är vår principiella rät-
tighet att medverka i EU-ledda operatio-
ner på jämställd fot med övriga EU-länder

en självklarhet. När de utestående frågorna
vad gäller EU:s relationer med NATO i si-
nom tid lösts bör vi därmed i kraft av vårt
EU-medlemskap kunna få betydligt bättre
förutsättningar att löpande medverka i
NATO-stabernas förberedande planering
för icke artikel 5-operationer än vad som
nu är möjligt att uppnå som partnerland.

Baserad på hittillsvarande erfarenhe-
ter är det dock mest troligt att verklighe-
tens krav mer är teoretiska principer kom-
mer att styra. Den på kort sikt viktigaste
drivkraften för en stärkt svensk ställning
är de behov som sammanhänger med en
efterhand allt mer kvalificerad svensk med-
verkan på Balkan.

Kostnader och finansiering
Varken medverkan i partnerskapsamarbetet
eller medlemskap i NATO är naturligtvis
gratis. Till skillnad från medlemmarna är
dock partnerländernas åtaganden i allt vä-
sentligt icke förpliktande och kan alltså,
om och när så befinns ändamålsenligt, över-
ges genom ensidiga nationella beslut.

Den dominerande kostnadsdimensio-
nen för medlemsländerna är naturligtvis
den politiska. Att vara medlem av NATO
innebär per definition en suveränitets-
inskränkning. Varje medlem förbinder sig
genom NATO-fördragets artikel 5 på för-
hand att solidariskt bistå alla andra med-
lemmar om de skulle utsättas för ett väp-
nat angrepp. Suveränitetsinskränkningen
kompenseras av den gensidiga utfästelsen
som medlemmen ifråga får från övriga. Vär-
deringen av fördelar och nackdelar är på
det planet i grunden en politisk värdering
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som jag här bara tänker kommentera
mycket kort.

NATO-alliansens näst sista försvars-
linje är avskräckning. Därvid är det natur-
ligtvis USA som är nettobidragsgivaren,
medan alla andra i större eller mindre grad
är bidragstagare. Den som är beredd att gå
i krig mot USA låter sig knappast i avgö-
rande grad avskräckas av NATO som hel-
het, men däremot kan NATO avskräcka
varje angripare som inte är beredd att gå i
krig mot USA. Vinsten för små medlemmar
är alltså i den meningen störst för de minsta
medlemmarna. En självklarhet kan det
tyckas, men ändå har jag i den interna
svenska diskussionen mött argumentet att
NATO visade sin irrelevans genom att inte
avhålla al Qaida från dess angrepp på USA
för ett år sedan.

Mitt huvudintresse i detta samman-
hang riktar sig dock mer mot de praktiska
finansiella aspekterna eller annorlunda ut-
tryckt, hur stor den löpande medlemsav-
gift är som medlemmarna betalar för NATO-
medlemskapet. Det är naturligt att då utgå
från småstatsperspektivet och undersöka
vad NATO-medlemskapet innebär för min-
dre länder som t ex Norge och Belgien.
Norge är en bra referens därför att det har
en försvarsstruktur och en strategisk si-
tuation som är mycket lik Sveriges. Bel-
gien är en bra referens storleksmässigt.

De löpande kostnader som direkt kan
kopplas till NATO-medlemskapet består av
tre huvudkomponenter, bidrag till den ge-
mensamma budgeten, kostnader för mili-
tär personal i den gemensamma lednings-
strukturen samt kostnader för den natio-

nella representationen i Bryssel och vid
de högre ledningsstaberna.

Alla medlemsländer bidrar med ut-
gångspunkt från sin storlek, befolknings-
mässigt och ekonomiskt, till NATO:s ge-
mensamma budget. NATO:s gemensamma
budget finansierar den civila delen av
NATO:s gemensamma struktur, infra-
strukturen i det gemensamma lednings-
systemet samt de små gemensamt ägda
resurserna (främst AWACS). Den samlade
budgeten uppgår till cirka 15 miljarder kro-
nor. Som andel av medlemmarna samlade
försvarsanslag är detta mindre än en halv
procent, d v s mycket marginellt.

Norge bidrar med drygt en procent
medan Belgien bidrar med drygt det dubbla.
Om vi som ett illustrativt tankeexperiment
överför detta på Sverige så kan vi anta att
bidraget sannolikt skulle legat ungefär i
nivå med det belgiska d v s  på omkring
400 miljoner kronor per år.

Kostnaderna för att bemanna den in-
ternationella militära strukturen är mer svår-
bedömda. Norge har idag omkring fyra
hundra personer på internationella posi-
tioner i NATO-strukturen (utöver de
norska bidraget till internationella insat-
ser), vilket motsvarar drygt tre procent av
den totala NATO-personalen. Generellt
gäller att små länder relativt sett är något
överrepresenterade i förhållande till större
länder. Dessutom finns fortfarande en stor
NATO-stab i Stavanger, vilket bidrar till
att öka den norska representationen med
något hundratal. Om vi för enkelhets skull
räknar med en merkostnad på en miljon per
person för den utlandsstationerade delen
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skulle kostnaden röra sig om storleksord-
ningen 300 miljoner kronor.

Bemanningen av Norges nationella
delegationer i framför allt Bryssel uppgår
till drygt femtio personer. Skillnaden i för-
hållande till Belgien och andra något större
småländer är obetydlig. Sverige har som
tidigare nämnts idag totalt ett tjugotal per-
soner vid EU/KUSP och NATO.

En rättvisande nettoberäkning kräver
dock en del justeringar. En betydande del
av de kostnader som betalas under den
gemensamma budgeten på olika sätt
medlemsländerna till godo. De mindre
medlemsländerna kan räkna med en repre-
sentation i den civila strukturen som minst
motsvarar deras bidragsandel. Infrastruk-
turinvesteringarna kommer likaledes i va-
rierande utsträckning medlemsländerna till
godo. Norge var under det kalla kriget en
stor nettomottagare på infrastruktursidan.

Nettokostnaden för bemanningen av
den militära ledningsstrukturen är svår-
kalkylerbar, eftersom det bl a handlar om
att bedöma värdet för respektive land av
de gemensamma stabernas ”produktion” .
Min bedömning – främst grundad på de
samtal jag haft med kollegor i Bryssel – är
att i synnerhet mindre länder får så mycket
tillbaka från organisationen att det i stort
balanserar den gjorda personalinsatsen.
Däremot skärps kravet på personell kom-
petens. Jämfört med den svenska försvars-
maktens nuvarande internationella repre-
sentation ter sig ett NATO-medlemskaps
krav naturligtvis som dramatiskt stora. Till
bilden hör dock att vi under alla förhållan-
den, beroende på vårt ökade sam-

arbetsbehov som EU-medlem och aktivt
truppbidragande partnerland, måste räkna
med en successivt väsentligt ökad inter-
nationell representation både i EU-organi-
sationen och som partnerland i PfP.

Kostnadsöverväganden har aldrig på
allvar spelat någon roll i den i den svenska
NATO-diskussionen, mest kanske därför
att diskussionen aldrig kommit förbi den
politiska nivån. Däremot är det ett argu-
ment som framskymtat i den militära dis-
kussionen i Finland. Den finska ledstjärnan
sammanfattas väl i Ehrensvärds berömda
ord på Sveaborg – ”Eftervärld stå här på
egen botn och lita icke på fremmande
hjälp”. Man har kunnat spåra en tydlig
obenägenhet att överväga byte mellan
satsningar på egen nationell förmåga och
sådant stöd till en allians som inte direkt
skulle bidra till förmågan att försvara finskt
territorium. I takt med att Sveriges och Fin-
lands försvarspolitik alltmer internatio-
naliserats torde kostnadsargumentet suc-
cessivt ha försvagats. Både Sverige och
Finland är för försvarets fortsatta utveck-
ling allt mer beroende av att involveras i
det praktiska internationella samarbetet
och måste alltså under alla förhållanden
engagera sig i ett samarbete som till stor
del motsvarar vad som för NATO-medlem-
marnas del sker inom ramen för NATO. Det
främsta exemplet är utan tvekan det breda
interoperabilitetsarbete som nu sker inom
PARP, ett samarbete som inbegriper hela
försvaret och vars kostnader inte längre
på ett meningsfullt sätt går att bryta ut ur
helheten.

De tidigare eventuellt relevanta ekono-
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miska argumenten mot ett NATO-medlem-
skap är alltså idag är av mer underordnad
betydelse och drar inom ramen för den
större helheten snarare mot minus än mot
plus.

Summering och
framtidsperspektiv
Efter snart ett decennium av växande sam-
arbete med NATO-alliansen och sju år som
medlem i Europeiska Unionen har Sverige
i det praktiska samarbetet kommit en bra
bit på väg mot att integreras i den europe-
iska och euroatlantiska säkerhetspolitiska
gemenskapen. NATO-alliansens roll har
successivt förändrats. Den har idag i reali-
teten tagit över det mesta av den alleu-
ropeiska säkerhetsroll som i början av 1990-
talet tillskrevs det framtida ESK. Den som
för tio år sedan förutskickade att det starka
ESK vi från svensk sida ville ha skulle
komma att förverkligas med NATO som
nav kunde knappast förvänta sig att bli
tagen på allvar. Idag väcker motsvarande
slutsats knappast några höjda ögonbryn.
Det konkreta samarbetet på Balkan och
halvåret som ordförande i EU har varit en
effektiv skola och en vidare förståelse för
det multinationella samarbetets innebörd
och möjligheter håller på att växa fram.

Sveriges fortsatta rörelseriktning är
tydlig även om hastighet och exakta for-
mer är svårare att förutsäga. Dagens och
morgondagens säkerhetspolitiska utma-
ningar kräver samarbete och kan i stor ut-
sträckning bara hanteras gemensamt. Sve-
riges intressen, liksom andra mindre län-
ders, ligger i en stark multinationell samar-

betsstruktur. Sverige kommer att vilja vara
en fullvärdig part i det europeiska säker-
hetssamarbetet och därmed av det euro-
atlantiska säkerhetssamarbetet, och vi
kommer att ha ett intresse av att delta i det
mesta av det multinationella försvars-
samarbete som nu växer fram med NATO
och EU som huvudnav. Om detta för
svensk del så småningom leder fram till
NATO-medlemskap eller om det hanteras
genom partnerskap och EU-medlemskap är
egentligen på många sätt en rätt ointres-
sant fråga. När vi i så fall talar om NATO-
medlemskap talar vi ju under inga förhål-
landen om medlemskap i det kalla krigets
västeuropeiska kollektiva försvarsorgani-
sation NATO, utan om medlemskap i den
framväxande alleuropeiska säkerhets-
organisationen NATO.

Rent praktiskt är det nödvändigt för
Sverige att fortsätta och utveckla sitt
försvarssamarbete med omvärlden. Det är
nödvändigt för att vi skall kunna vara en
effektiv partner i det internationella freds-
främjande samarbetet, men det är lika nöd-
vändigt för att vi skall kunna bibehålla och
vidareutveckla en modern och professio-
nell försvarsmakt. NATO har under 1990-
talet utvecklats till det viktigaste instru-
mentet för att främja praktiskt multi-
nationellt försvarssamarbete och inter-
operabilitet. Det innefattar idag praktiskt
taget alla länder ned vilka vi har sam-
arbetsintressen. Något alternativ till detta
samarbete finns lika lite för Sverige som
för något annat europeiskt land. Formerna
kan variera och kommer alltid att bygga på
kombinationer av bilaterala och multilate-
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rala samarbetsformat (Norden, EU, NATO/
PfP, USA etc). NATO kommer att vara kär-
nan i detta samarbete i så måtto att det är
där som grundläggande interoperabilitets-
krav utvecklas och överenskoms, att det
är inom dess ram som en stor del av den
gemensamma övningsverksamheten sker
och att det också är där som en stor del av
den multinationella ledningskapaciteten
kommer att utvecklas. För svensk del blir
alltså slutsatsen att det praktiska samar-
betet med NATO under alla förhållanden
måste vidareutvecklas.

Vi står dock i närtid inför inte obetyd-
liga praktiska problem. Det nuvarande PfP-
samarbetets begränsningar är i sig ett pro-
blem. Därtill kommer att alliansens intresse
för att utveckla särlösningar för ett fåtal
lite udda mindre länder med största säker-
het kommer att avta efter den nya utvidg-
ningen.

EU:s ökande engagemang inom säker-
hets- och försvarspolitiken framstår där-
med som en mycket viktig hävstång och
katalysator också för Sveriges relation till
NATO. Vår EU-roll bör, när relationen mel-
lan EU och NATO väl formaliserats, på
längre sikt kunna ge goda förutsättningar
för mer omfattande praktisk samarbets-
relation med NATO än den som hittills varit
möjlig inom PfP.

Man bör inte överdramatisera betydel-
sen av de problem som en eventuell för-
svagning av PfP-samarbetet skulle få för
Sverige. Vårt deltagande på Balkan och
vårt redan breda interoperabilitetsarbete
inom ramen för PARP garanterar en fort-
satt fördjupning av vårt samarbete. På kort

sikt torde våra möjligheter att tillvarata det
multinationella samarbetets möjligheter
under alla förhållanden påverkas mer av
våra egna resursbegränsningar än av våra
politiska inflytandebegränsningar. Oavsett
formerna för vårt deltagande i det euro-
atlantiska samarbetet på några års sikt så
torde det viktigaste för oss under de när-
maste åren vara att stärka våra praktiska
möjligheter att systematiskt identifiera och
tillvarata våra intressen i det multinationella
försvarspolitiska samarbetet. Det gäller
både på det politiska planet där i synner-
het försvarsdepartementets resurser för att
sammanhålla vår mångdimensionella sam-
arbetsväv måste stärkas och på myn-
dighetsplanet där officerare och tjänste-
män på bred front måste ges praktiska
erfarenheter från de många gånger kompli-
cerade multinationella samarbetsspelet.

 Jag har personligen mycket svårt att
tro att Sverige i längden kommer att välja
att avstå från att utöva inflytande i det vid-
gade Nordatlantiska råd som allt mer kom-
mer att vara det bord där hela det euro-
atlantiska säkerhetssamarbetet diskuteras
och avgörs. Sverige står bakom alla de
politiska målen i NATO-stadgan utom de
som direkt rör den kollektiva försvars-
förpliktelsen. Sverige är medlem av Euro-
peiska Unionen av vilket följer att vår
utrikespolitik och säkerhetspolitik kommer
att utvecklas i nära samverkan med de öv-
riga EU-medlemmarna. Elva av 15 unions-
medlemmar, representerande mer än 90 %
av EU:s befolkning och ekonomi, är idag
medlemmar av NATO. Efter EU:s och
NATO:s förestående utvidgningar kommer
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den siffran att vara än högre. Ingen viktig
fråga i NATO kan definitionsmässigt av-
göras utan att enigheten omfattar NATO:s
EU-krets. Det är i praktiken omöjligt att fö-
reställa sig en situation, där de elva NATO-
medlemmarna i EU liksom övriga europe-
iska NATO-medlemmar har sammanfal-
lande intressen, men där Sverige skulle ha
en så radikalt annorlunda syn att det skulle
motivera en blockering av enigheten i EU.
Av detta följer att Sverige i realiteten som
medlem av EU aldrig torde kunna förvän-
tas företräda en annan politik än NATO i
en för Europa och EU viktig fråga.

Hur stor olägenheten av att stå utan-
för NATO-rådet kommer att te sig i förhål-
lande till den invanda tryggheten som alli-
ansfri stat är naturligtvis svårt att ha nå-
gon bestämd uppfattning om. Det blir inte
minst beroende av hur NATO-samarbetets
substans respektive EU:s samarbets-

relation med NATO utvecklas. NATO:s och
EU:s fortsatta utvidgning kommer också
båda i hög grad att påverka de framtida
svenska perceptionerna.

 Frågan om medlemskap i NATO eller
fortsatt partnerroll är i dagens politiska
värld främst är en fråga för Sverige. Sverige
är utan tvekan väl kvalificerat för medlem-
skap om det så självt väljer, men dess val
påverkar idag knappast något annat land.
Det är alltså Sverige som betalar ett pris
om det väljer att avstå från inflytande på
det praktiska samarbete det deltar i och
som det redan solidariskt är med och beta-
lar sin del av räkningen för. Någon ”free
ride” är det minst av allt fråga om för
Sverige, snarare det omvända eller som en
hög NATO-tjänsteman nyligen formulerat
det ”This is the classic case of taxation
without representation!”

Summary

Swedish military forces have been an inte-
gral part of NATO-led missions ever since
the creation of IFOR in early 1996, and the
lessons learned have made interoperabil-
ity with NATO and the PfP PARP process
a top priority. The six-month Swedish EU
Presidency in 2001 led to a special role also

Inaugural lecture presented to the Security Policy Section of the Royal
Swedish Academy of War Sciences on 17th September 2002 by Senior Advi-
ser Krister Andrén

Sweden and NATO – A  Changing Relationship

with respect to Sweden’s relations with
NATO, and it significantly increased
Sweden’s understanding of existing inter-
nal processes within the Alliance.

On the surface, the co-operative struc-
tures of EAPC and PARP are very similar
to those of NATO and its defence planning
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processes. However, to understand the
relationship between NATO and EAPC/
PfP one always has to bear in mind that
the partner framework is part of the NATO
structure. Partners are free to choose to
participate in the various co-operative acti-
vities that are offered by NATO members,
and they are consulted on most decisions
that define the partnership programme.
However, the actual decision-making is to
all intents and purposes reserved for the
NATO members of the North Atlantic
Council.

 Partners contributing with troops still
remain outside the critical planning acti-
vities in the early phases of possible
NATO-led crisis management operations,
and they also remain on the sidelines of
important decision processes during ac-
tual operations.

The security challenges of tomorrow
can only be met by increasing co-opera-
tion, and Swedish interests as a small coun-
try are strongly linked to the existence of a
solid multinational framework. Inevitably,

co-operation thus has to expand further in
the years ahead. Sweden strives for an
active security-building role within the
European as well as the Euro-Atlantic co-
operative security framework. As a mem-
ber of the European Union, Sweden shares
the foreign and security policy interests
of eleven countries that are members of
NATO. It is indeed hard to envisage a
single situation where Swedish interests
could run contrary to such interests as are
shared by all other European members of
NATO.

Whether, in the future, this will lead
to a Swedish decision to join the Alliance,
or whether the matter will be handled
through a strong EU-NATO relation and
an even closer partner relation, remains an
open question. This is, however, at pre-
sent not a crucial issue. In the short run,
Sweden´s first priority will therefore be to
increase her capacity to be an active and
professional participant in the internatio-
nal co-operative framework.
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