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syftet med denna personligt hållna ar
tikel är att med utgångspunkt i inrikt
nings propositionen 2009 tydliggöra de 
principiella skiljelinjerna i dagens svenska 
säkerhetspolitiska debatt, samt vilka ut 
maningar denna står inför. Det är debatten 
som är det intressanta, eftersom de säker 
hetspolitiska förändringarna efter det kalla 
krigets slut kommit att tolkas på helt olika 
sätt i exempelvis länderna runt Östersjön. 
Varje land har sin egen strategiska kultur, 
vilken på samma gång påverkas av om 
världen och formar förutsättningarna 
för hur omvärlden förstås och diskute
ras. Det som är sanning i Helsingfors är 
föremål för överseende leenden i Köpen
hamn. Genom att studera debatten finns 
det en förhoppning att vi inte bara kan 
skönja konturerna av den svenska strate
giska kulturen, utan även skapa en över
gripande förståelse av hur den svenska 
försvarsdebattens ibland ganska yviga om 
fång kan förstås och analyseras.
 Först kommer jag att fokusera på två 
stora generella förändringar i den säkerhets
politiska debatten: dels hur hot konstrueras 
och dels synen på de militära styrkornas 
roll. Därefter kommer jag att analysera hur 
dessa förändringar skapar olika typer av 
debatt i relation till de uppgifter som reger
ingen ställer till försvaret. Efter detta tar jag 
upp den så kallade solidaritetsdeklaratio
nen, både det sätt på vilket den utmanar 

regeringens hotbild och syn på militära 
styrkor, men även hur tolkningen påverkas 
av politiska förbehåll. Slutligen kommer 
jag att diskutera potentiella konsekvenser 
av utvecklingen mot en tydligare solidaritet 
i närområdet och implikationerna för den 
säkerhetspolitiska debatten.  

Två fundamentala  
förändr ingar
Efter det kalla krigets slut har det skett två 
fundamentala förändringar i den svenska 
säkerhetspolitiska debatten: dels hur hot 
konstrueras, och dels vilken roll och funk
tion det militära maktinstrumentet ges. Des
sa förändringar är fundamentala i bemär
kelsen att de är nödvändiga för att förstå 
förutsättningarna för hur försvars och sä
kerhetsfrågor debatteras i Sverige, men även 
för att urskilja själva demarkationslinjerna 
i diskursen. 
 För att förstå hur hot konstrueras idag, 
den första av de två fundamentala förändr
ingarna, är det viktigt att uppmärksamma 
vad det var som inte hände efter det kalla 
krigets slut. Sovjetimperiets sammanbrott 
ledde inte till en återkomst för det konti
nentala europeiska spelet mellan stormakter 
som formats mellan Napoleonkrigens slut 
fram till första världskriget. Det uppstod 
inte en öppen rivalitet mellan de stora euro
peiska makterna Storbritannien, Frankrike 
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och Tyskland i det strategiska handlingsut
rymme som tyckts skapas efter Berlinmu
rens fall. Istället vidtog en successiv process 
av utvidgning av det europeiska projektet, 
parallellt med en allt mer ambitiös inte
gration. Ibland brukar denna process be
nämnas ”europeisering”, ett begrepp som 
är träffande men som likväl tycks dölja en 
mer väsentlig poäng vad gäller synen på och 
analysen av det internationella systemet. 
 I den svenska kontexten har nämligen 
europeisering inneburit att den visserligen 
relativt svaga traditionen att föra resone
mang utifrån maktpolitiska överväganden, 
i stort sett har upphört. Det är inte bara en 
fråga om att ett militärt hot upplevs försva
gat, en kvantitativ förändring; det är istäl
let en kvalitativ förändring som är kopplad 
till en förändrad syn på det internationella 
systemets karaktär. Den svenska regeringen 
för endast undantagsvis resonemang om 
maktpolitik och intressesfärer. Visserligen 
undvek regeringen även under det kalla kri
get maktpolitisk retorik, men förståelsen för 
dessa begrepp fanns under ytan i form av 
exempelvis det stora intresset för FN. Det 
som under det kalla kriget var en svensk 
linje som syftade till att motarbeta maktpo
litiska strävanden, har successivt ersatts av 
retorik som inte ens räknar med dem i när
området. Detta ska inte förväxlas med att 
den svenska regeringen på något sätt skulle 
vara mindre angelägen om att bevaka sina 
mer eller mindre uttalade nationella intres
sen. Poängen är snarast att de nationella in
tressena anses kunna hanteras på helt andra 
sätt än under det kalla kriget. Detta är den 
väsentliga konsekvensen av europeiseringen 
och således inte det faktum att landet idag 
har lättare att deklarera ett beroende till de 
europeiska makterna som i princip funnits 
under mycket lång tid.
 Denna förändring gör det lättare för oss 
att förstå den svenska regeringens analys av 

Ryssland. Årtiondet som följde efter Sov
jetunionens kollaps kom att bli något av en 
smekmånad för synen på det stora grannlan
det. Den avgörande avvägningen under den
na period tycktes dikterad av hur balansen 
mellan demokratisk kritik och uppmuntran 
skulle se ut – något som kunde skilja sig i 
detaljer mellan regering och opposition. 
När sedan Ryssland, som en konsekvens av 
en stor mängd faktorer, kom att anta en allt 
mer självsäker utrikespolitisk profil under 
Vladimir Putin, uppstod ett dilemma för 
den svenska regeringen. Å ena sidan vilade 
analysen av förändringarna i Europa på eu
ropeisering, å andra sidan tycktes Ryssland 
bryta mot allt fler av antagandena för den 
förda politiken. Lösningen blev en diver
sifierad syn på landet, som å ena sidan är 
öppen för osäkerheten i utvecklingen, och 
dels möjliggör en fortsatt tilltro till europei
seringen. Efter krisen i Georgien i augusti 
2008 visade sig denna diversifiering på ett 
tydligt sätt: enligt regeringen är det Ryssland 
som agerar militärt i Kaukasus något annat 
än det Ryssland som agerar i Östersjön och 
i Arktis. 
 Just den försvarspolitiska utvecklingen i 
relation till den osäkra utvecklingen i Ryss
land, utgör en god illustration av den funda
mentala förändringen av det militära makt
instrumentet. Under det kalla kriget fick det 
militära försvaret rollen som försäkring. 
Den retoriska figuren hade en betydande 
elegans: en försäkringspremie måste betalas 
ut för att skapa trygghet den dag olyckan är 
framme. Det centrala med denna metafor är 
just att det inte finns något egenvärde i att 
utlösa försäkringen. Att betala för säkerhe
ten är en rutin som inte förutsätter någon 
aktiv motprestation. Militära förmågor får 
därmed ett värde i sig själv, just för att de 
kan vara en av faktorerna som gör att det 
inte uppstår ett militärt angrepp. Den grund
läggande funktionen av en militär styrka var 
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är att dessa typsituationer resulterar i olika 
typer av problematik vad avser den föränd
rade officiella argumentationen om hot och 
militära förmågor. Det går således att ur
skilja åtminstone tre olika försvarsdebatter 
i Sverige.
 Fast regeringen vidhåller uppgiften för
bereder den sig inte på en situation där 
landet har kapacitet att möta ett större 
militärt angrepp ensamt. Det skapar en 
spänning gentemot försvarsvänner ”av den 
gamla stammen”, vilka tenderar att skjuta 
in sig på brister i denna förmåga. Det hind
rar naturligtivs inte att enskilda övningar 
och förbandsverksamhet på lägsta nivå 
kan användas som alibi för försvarets na
tionella dimension. Dock är det otvetydigt 
att slutsatsen om det ensamma landsför
svarets osannolikhet ligger helt i linje med 
hur man övergivit maktpolitik som strate
gisk referenspunkt. I denna bemärkelse är 
det regeringen själv som, genom att hålla 
fast uppgiften att försvara landet ensamt, 
öppnar sig för kritik från en transforma
tionsfientlig opinion. 
 Uppgiften att försvara Sverige tillsam
mans med andra är inte heller ett alterna
tiv som förbereds i praktiken. Kritiker har 
påpekat att resonemanget bygger på att 
det i alla situationer finns en omvärld som 
vill bistå och att detta, i sin tur, kan leda 
till önsketänkande i en krissituation. För
svarsdebattörer som påpekar att Sverige 
måste ha kapacitet att bli hjälpt har inte 
blivit hörsammade. När försvaret i septem
ber 2009 övade ett scenario med undsätt
ning av Gotland var ordergivningen enligt 
insatschefens uttryckliga vilja på svenska, 
som om hjälp från andra länder inte ens 
fanns på agendan. Interoperabiliteten var 
därmed i ett slag reducerad till noll och in
tet med omvärlden. Regeringens politik ger 
snarast vid handen att man inte vill inves
tera pengar man inte anser sig ha, i infra

därmed kopplad till avskräckning gentemot 
främmande makt. Utifrån denna utgångs
punkt blir den logiska reaktionen på osäker
het att förstärka den avskräckande förmå
gan, eller kanske rättare sagt den trovärdiga 
avskräckningsförmågan.
 Den stora försvarspolitiska förändringen 
i Sverige efter det kalla krigets slut är att mi
litära förmågor inte längre anses ha ett vär
de i sig själv. Sverige är i denna mening djupt 
integrerad i en transformationsprocess som 
känns igen i stora delar av Europa, vilken 
tog fart under 1990talet och som gjorts 
känd genom anglosaxiska slagord som go 
out of area, out of business och use it or lose 
it som några slagord. I denna process har 
tanken på avskräckning ersatts av använd
barhet, eller som Sten Tolgfors förre norska 
kollega Kristin Krohn Devolds formulerade 
saken: ”syftet med att ha ett försvar är att 
använda det”. Inriktningen på politiken är 
att skapa fler tillgängliga militära förband 
och därmed ha en trovärdigare försvarsför
måga. En konsekvens av resonemanget är 
därför att militära system som av olika skäl 
inte har hög tillgänglighet tappar i värde 
och prioritering. 

Fyra strategiska  
typsituationer
Dessa två stora förändringar utgör cen
trala dimensioner i den säkerhetspolitiska 
debatten. De uppgifter som den svenska 
regeringen ställer till försvaret finns i in
riktningspropositionen 2009 och från och 
med 2010 ska det försvara och främja 
säkerheten enskilt och tillsammans med 
andra, nationellt och internationellt. Det 
ger vid handen fyra strategiska typsituatio
ner: att ensam försvara landet, att försvara 
landet tillsammans med andra, att verka 
med andra i främmande land och att verka 
ensam i främmande land. Det intressanta 
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struktur man inte anser sig behöva. Även 
detta är logiskt till följd av den förändrade 
synen på hot och rollen för det militära 
maktinstrumentet. Dock öppnar sig reger
ingen därmed för kritik, genom att ställa 
en uppgift som man i praktiken inte förbe
reder sig på.
 Den underliggande frågan bakom kriti
ken av regeringen är: Vad finns för bered
skap om hotbilden visar sig felaktig? Vad 
händer om Ryssland blir en stormakt som 
utgör ett militärt hot mot Sverige? De de
battörer som framför denna kritik är ofta 
starkt skeptiska till avskaffande av värn
plikt och nedläggningarna av regementen 
och flottiljer. Regeringens motargument, 
både den socialdemokratiska och den nu
varande borgerliga, är att ett isolerat an
grepp på Sverige är osannolikt och att det 
därför inte kan vara styrande för försvars
politiken.
 Hypotetiskt är det naturligtvis även 
tänkbart med ett ensamt svenskt engage
mang till stöd för en annan stat. Formellt 
sett finns även detta som en uppgift för det 
militära försvaret. Det är dock värt att no
tera att varken regeringen eller dess kriti
ker argumenterar för att det kommer att 
bli en realitet. Här finns även en djupare 
problematik, då regeringen inte ens försökt 
motivera varför det skulle gagna svenska 
strategiska intressen att ensam genomföra 
en intervention utomlands. 
 Den största kraften i transformationen 
av det svenska försvaret har således rik
tats mot den strategiska typsituationen att 
verka tillsammans med andra i främmande 
land. Detta är inte något avlägset scenario 
baserat på en serie antaganden utan tvärt 
om en realitet för Försvarsmakten. Det fö
rekommer visserligen kritik vad gäller till
kortakommanden i genomförandet av po
litiken, men det har funnits en betydande 
partipolitisk koncensus om inriktningen.

Solidaritetsdeklarationen

Att verka tillsammans med andra i främ
mande land har fått en ny dimension i och 
med att den ensidiga solidaritetsdeklara
tionen under 2009 preciserades i militära 
termer. Det kan betraktas som allmänt 
uppmärksammat att Sverige numera dekla
rerar ett engagemang och ställningstagan
de för grannländerna i Norden och i EU 
vid eventuella framtida konflikter. Mycket 
av uppmärksamheten har i debatten rik
tats mot att landet varken har möjlighet 
till neutralitet eller handlingsfrihet inbyggd 
i doktrinen längre. Sverige kan välja att 
förhålla sig passivt, men detta skulle gå på 
tvärs mot den deklarerade solidariteten.
 Det intressantaste med solidaritetsde
klarationen är dock att den principiellt ut
manar konstruktionen av hot i diskursen. 
Regeringen kan tvingas att skapa en helt 
annorlunda tankefigur efter ett decennium 
av europeisering. Varför är det viktigt med 
ett närområdesperspektiv om det inte finns 
territorialhot? Varför deklarera militär 
hjälp till andra länder vid ett krisläge om 
det ryska hotet är så osannolikt? Varför 
ska Sverige förbereda försvar av Baltikum 
tillsammans med andra, men avfärda sam
ma tanke för egen del? Retorik efter dessa 
linjer riskerar att kortsluta argumentatio
nen som förts gentemot de som påpekat 
bristerna på militär kapacitet vad avser 
Sverige.
 Denna spänning i diskursen skapar en 
försvarspolitisk problematik vad gäller di
mensioneringen av försvaret. Om den nu
varande principen är att dimensioneringen 
ska räknas ”utifrån och in”, blir frågan om 
det är ett territorialförsvar i Baltikum el
ler expeditionära förmågor för exempelvis 
Afghanistan som ska vara normerande. Be
roende på vad som är ”utifrån” kan man 
definiera helt olika kapaciteter och kvanti
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teter. Det är skillnad på stridsvagnsbataljo
ner och MOTteam. Den kaleidoskopiska 
strategiska analysen av Ryssland kan där
med komma att skapa en kapacitetspara
dox – Ryssland ska inte vara dimensione
rande för det militära försvaret av Sverige, 
samtidigt som samma Ryssland utgör mått
stock för den militära planeringen för hjälp 
till Baltikum. Spänningarna i diskursen för 
hur hot konstrueras kan med andra ord 
undergräva logiken i rollen för det militära 
maktmedlet.    
 Till detta följer även en mängd mer tek
niska problem med solidaritetsdeklaratio
nen. Den mest uppenbara är förknippad 
med att de baltiska staterna, de som förvän
tar sig hjälp, naturligtvis förväntar sig att 
hjälpen sker inom ramen för kontinentens 
militära organisation för kollektivt försvar 
av territoriet – Nato. Det är en öppen fråga 
på vilket sätt Sverige kan bidra till en artikel 
Vplanering för de baltiska staterna, och hur 
landet skulle kunna agera i en Natoopera
tion i Östersjön inom ramen för artikel V.  
 Solidaritetsdeklarationen har en intres
sant skapelseberättelse. Redan i september 
1993 utmanade dåvarande statsministern 
Carl Bildt den traditionsenliga säkerhets
politiska linjen vid ett tal i Bryssel. Bildt 
menade att ett kommande medlemskap i 
EU hade gjort neutralitetspolitiken över
spelad. Några månader senare höll stats
ministern ännu ett tal på Utrikespolitiska 
Institutet i Stockholm, där han förtydliga
de sig i förhållande till de baltiska staterna. 
Han menade att det inte var lätt att hitta 
en konflikt i närområdet där neutralitet 
skulle vara en hållbar linje. Detta var syn
nerligen politiskt kontroversiellt i början 
av 1990talet och Bildt kritiserades av op
positionsledaren Ingvar Carlsson.
 Därefter följde ett politiskt maktskifte 
där socialdemokraterna tycktes restaurera 
den neutralitetspolitiska traditionen. Under 

dessa år på 1990talet kom det att föras en 
retrospektiv debatt om neutralitetspoliti
kens villkor och trovärdighet, i spåren på 
den så kallade Neutralitetspolitikkommis
sionens rapport 1994. Socialdemokratins 
försvar av den säkerhetspolitiska linjen 
hängde samman med försvaret av politiken 
under det kalla kriget. Neutralitetspoliti
ken blev mer av en högervänsterfråga. 
 Den socialdemokratiska politiken kom 
dock att förändras under Anna Lindhs tid 
som utrikesminister. Enligt en blocköv er
skridande överenskommelse år 2002 an
sågs neutralitetspolitiken inte längre be
skriva den svenska linjen. Den ansågs ha 
tjänat landet väl, samtidigt som framtiden 
ansågs kräva internationellt samarbete. 
Skillnaden mellan regeringens och opposi
tionens tolkning av alliansfriheten krävde 
vid denna tid nära nog exegetiska kunska
per hos betraktaren, men bestod närmast i 
att man närmat sig denna position från två 
olika håll. Den svenska högern såg Nato 
medlemskap som ett naturligt nästa steg, 
medan socialdemokratin såg ett nära sam
arbete med Nato som ett substitut för med
lemskap. Samtidigt medgav Anna Lindh att 
neutralitet knappast var ett alternativ vid ett 
angrepp på ett annat land inom EU. Cirkeln 
tycktes därmed sluten efter ett decennium 
av partipolitisk debatt. Denna säkerhets
politiska linje, alliansfrihet med bibehållen 
handlingsfrihet, kom att bli förmål för för
ändring när de baltiska staterna, i praktiken 
de stater som föranledde behovet av hand
lingsfrihet, blev medlemmar i EU.   
 Utvecklingen från 2004 har således suc
cessivt kommit att inriktas mot ett allt tydli
gare inslag av solidaritet. Efter en bred över
enskommelse i Försvarsberedningen 2007 
innefattade den en ensidig deklaration 
gentemot de nordiska länderna och EU. 
Betydelsen av denna överenskommelse var 
dock inte entydig. Socialdemokratin gjorde 
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å sin sida klart att deklarationen skulle ses 
inom ramen för avsaknaden av militärt 
invasionshot. I inriktningspropositionen 
2009 kom betydelsen att förtydligas till att 
innefatta givande och tagande av militärt 
stöd.
 Solidaritetsdeklarationen är i hög ut
sträckning en produkt som kunnat uppstå 
som en följd av att det saknats en partipoli
tisk debatt om Sveriges förutsättningar efter 
det kalla krigets slut och Nato:s betydelse 
som säkerhetspolitisk struktur i Europa. So
cialdemokratin avvisar Natomedlemskap: 
dels som en ideologisk symbolhandling som 
för tillfället underlättar sammanhållningen i 
partiet, dels som en opinionsmässig kalkyler
ing av frågans allmänpolitiska värde. Den 
borgerliga regeringen har å sin sida lagt ett 
moratorium på en medlemsskapsdiskussion 
om Nato. Eftersom det råder enighet om att 
Sverige inte ska söka medlemskap i alliansen 
under rådande mandatperiod, blir det inte 
någon debatt i frågan. Den borgerliga re
geringen har haft svårt att hantera retoriken 
för att försvara detta formella utanförskap, 
samtidigt som utvecklingen inneburit allt 
högre deklarerad solidaritet med omvärl
den. Regeringen har i debatten till och med 
förstärkt en del missförstånd om karaktären 
på Nato som en mellanstatlig internationell 
organisation, inom vilken militära insatser 
självklart är ett beslut för respektive med
lemsland.     
 Mot bakgrund av att solidaritet blivit 
ett återkommande begrepp i försvarsbered
ningarna är det intressant att notera hur de
batten om solidaritetsdeklarationen kom att 
skjuta fart vid lanseringen av inriktnings
propositionen 2009. Den enda del av dekla
rationen som är förändrad sedan tidigare 
gäller tagande och givande av militärt stöd 
inom EU och Norden, varför det är frestan
de att betrakta den militära aspekten som 
central för att diskussionen väckts till liv. 

En bidragande orsak till att debatten skjutit 
fart är den sedan tidigare uppmärksamma
de ambivalenta inställningen till det europe
iska projektet som varit kännetecknande för 
Sverige långt in på 2000talet. Svenskarna 
har varit motvilliga européer. Men detta kan 
endast vara en del av förklar ingen, eftersom 
den politiska utvecklingen snarast norma
liserat EU och gjort den till en accepterad 
policydimension. 
 En viktigare faktor bakom debatten 
kring solidaritetsbegreppet efter inriktnings
propositionen är att begreppet solidaritet i 
det svenska politiska språket aldrig har an
vänts i militär betydelse. Uppenbarligen är 
begreppet inget problem så länge det inte 
kopplas samman med militära frågor. Så 
fort det preciseras och får militär innebörd 
blir det kontroversiellt, om än inte enligt 
helt partipolitiska riktlinjer.  
 Att använda de två orden ”solidaritet” 
och ”militär” i samma resonemang saknar 
klangbotten i den socialdemokratiska dis
kursen. Solidaritet används i en civil kon
text och handlar med författaren Gunnar 
Ekelöfs ord om ”att se sig själv i andra”. 
Det har kommit flera signaler från social
demokratiskt håll om att solidaritetsdekla
rationen inte ska tolkas som något förplik
tigande i militära termer. Traditionellt har 
ordet istället kopplats samman i betydelsen 
”internationell solidaritet”, vilket väglett 
utrikes och biståndspolitiken bortom Eu
ropa. Genom en internationell utblick har 
en ideologisk koppling kunnat formas mel
lan den inhemska utvecklingen mot välfärd 
och kampen för drägliga villkor för män
niskor i fjärran länder. En central aspekt 
av solidariteten var under det kalla kriget 
att bidra till rättvisa. Rättvisa syftade inte 
minst på ekonomiska förhållanden, men 
användes även för att understryka alla 
folks rätt till självbestämmande. Denna 
senare betydelse kom att sammanfoga in
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ternationell solidaritet med försvaret för 
folkrätten. Detta är sannolikt en av de få 
verkligt varaktiga säkerhetspolitiska ar
vedelarna från Olof Palme. 
 Det finns dock en intressant distinktion 
mellan begreppen solidaritet och rättvisa. 
Att ge hjälp rättvist är inte nödvändigtvis 
det samma som att ge hjälp solidariskt. 
Detta har en principiell betydelse för säker
hetspolitik i Sveriges närområde. Eftersom 
en resolution i FN:s säkerhetsråd inte är 
aktuell vid en kris i Baltikum innebär den 
internationella rätten ingen skyldighet att 
skynda till en angripen stats försvar. Av 
rätten följer heller ingen implikation att 
stödja militärt i fredstid. Solidaritet, däre
mot, handlar om samhörighet som skapar 
moralisk skyldighet till uppoffring.  
 Även om den borgerliga regeringen inte 
väjer för solidaritet med en militär dimen
sion, har denna i första hand relaterats till 
ekonomiska aspekter av försvarspolitiken. 
Drivkraften för ett militärt samarbete i när
området är förmågan att upprätthålla ett 
antal nationella kompetenser och förmå
gor. Detta har varit det huvudsakliga inne
hållet i Nordic Supportive Defence Structu
res (NORDSUP) – en process som tog sin 
början med den så kallade norsksvenska 
möjlighetsstudien 2007. Solidariteten har, 
med detta resonemang, blivit en naturlig 
konsekvens av ett tätare samarbete på det 
försvarspolitiska området. Det har ibland 
hetat att solidaritetsdeklarationen snarare 
bekräftar något hävdvunnet, än skapar nå
gon ny sitaution. 
 Solidaritetsbegreppet har således inte 
någon tydlig militärstrategisk betydelse. 
Det är oklart vilka förberdelser som ska 
vidtas för att göra militär hjälp trovärdig 
och möjlig. De ideologiska förbehållen är 
av olika slag: på vänsterkanten är solidari
tet ett civilt begrepp och för den borgerliga 
regeringen utgör det i första hand ett re

sursverktyg. Den vid det här laget etablera
de frasen att ”säkerhet byggs tillsammans 
med andra” har därför delvis olika ideo
logisk valör. I denna centrala doktrinfråga 
finns det således potentiellt en ideologisk 
skillnad som kan komma att bli påtaglig i 
en situation då solidariteten ska konkreti
seras i praktisk handling. Eftersom makt
politiska resonemang har mönstrats ut ur 
den svenska diskursen är det samtidigt svå
rare att resonera kring vad solidaritet i mi
litär bemärkelse har för konsekvenser. Mot 
denna bakgrund har den säkerhetspolitiska 
debatten inte hanterat flera strategiskt rele
vanta frågor som följer i kölvattet på såväl 
den svenska solidaritetsdeklarationen som 
Lissabonfördraget inom EU. Debatten har 
snarare tenderat att sätta skygglappar för 
vilka konsekvenser som solidaritetsdekla
rationen kan tänkas få.

Suveränitetsbegreppet
En fundamental aspekt är vad solidaritets
deklarationen betyder för statens suveräni
tet. Att ha suveränitet som utgångspunkt i 
ett säkerhetspolitiskt resonemang påminner 
vagt om 1990talets diskussioner om svaga 
och kollapsade stater. Dessa aktualiserades 
av sammanbrotten på Balkan och i Afrika 
och de vitaliserade både den empiriska och 
teoretiska forskningen om förutsättningar
na för statens säkerhet. Beteckningen svag 
stat syftade på en statsbildning med olika 
typer av legitimitetsproblem. Till skillnad 
från 1990talets debatt ligger fokus i den 
nordiska kontexten nu på stater som är 
relativt starka ur legitimitetsaspekter, men 
som ur militär synvinkel utgör relativt 
svaga makter. Legitimitetsbegreppet rela
terar inte till en rekonstruktion av staten 
utan snarare en dekonstruktion av staten. 
En viktig fråga är hur denna utveckling ska 
betraktas. Detta är en dimension som inte 
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varit framträdande i den säkerhetspolitiska 
debatten.    
 Det finns en intresseväckande spänning 
mellan inriktningspropositionen från 2009 
och de klarlägganden som gjorts från för
svarsdepartementet i debatten om den 
svenska solidaritetsdeklarationen. I propo
sitionen menar regeringen att suveränitet är 
en förutsättning för säkerhet. I sina klargö
randen för hur solidaritetsdeklarationen ska 
tolkas menar man att statsgränsen inte utgör 
en skarp gräns för försvarspolitiken. Detta 
reser flera frågetecken kring mål och medel 
i regeringens politik, ett förhållande som 
inte heller underlättas av att propositionen 
konsekvent använder sig av frasen ”målen 
för vår säkerhet”. Om den svenska försvars
politiken börjar i Baltikum tillsammans med 
andra, skapas osäkerhet om suveränitetens 
egentliga innebörd för säkerheten.
 Detta tycks vara en indikation på hur 
suveränitetsbegreppet tenderar att omlo
kaliseras och få en funktionell eller till och 
med en supranationell betydelse, snarare 
än en traditionell territoriell. Det är intres
sant att notera hur detta skapar nya för
utsättningar och utmaningar för staternas 
officiella företrädare, vilka måste hantera 
resurs och legitimitetsfrågor i relationer 
över statsgränser. För statens innevånare 
finns dock ofta behov av att fortsättningsvis 
upprätthålla statssuveränitetetens grund
läggande symbolsystem och kanske till och 
med återupprätta vad som betraktas som 
en förlorad förmåga till kontroll över det 
egna territoriet. 
 Ett sätt att förstå denna suveränitetsas
pekt av den svenska försvarsdebatten är ge
nom den amerikanske statsvetaren Stephen 
Krasners begrepp ”organiserat hyckleri”. 
Suveränitet är ett spel på två nivåer. Å ena 
sidan argumenterar regeringen gentemot en 
inhemsk publik för att upprätthålla bilden 
av Sverige som ett land med kapacitet att 

själv upprätthålla sin suveränitet. Å andra 
sidan agerar Sverige intensivt internatio
nellt för att inte begränsas av att inte vara 
medlem i Nato eller inte vara trovärdigt i 
ett läge då solidariteten i EU behöver prö
vas på allvar. En stor del av den svenska 
försvarsdebatten, ensamt försvar av Sveri
ge och försvar av Sverige tillsammans med 
andra, är med andra ord bara en del av 
suveränitetsspelets ena nivå, och hyckleriet 
uppstår då dessa uppgifter inte förbereds 
eller på allvar diskuteras på politiska över
läggningar i exempelvis Bryssel och Wash
ington. Den svenska regeringen liknar i 
detta avseende exempelvis de danska och 
brittiska regeringarna, vilka på ett snarlikt 
sätt har utvecklat betydande skicklighet i 
att skapa en retorik på två nivåer vad avser 
sina respektive undantag från Maastricht
fördraget.

Solidaritet och suveränitet     

Ett vanligt perspektiv på framväxten av 
säkerhetspolitisk solidaritet utgår från 
den statsvetenskapliga forskningens inte
grationsteori. I detta perspektiv utgör ut
vecklingen i Norden ett parallellspår till 
utvecklingen i EU. Det nordiska försvars
materielsamarbetet (NORDAC) som in
leddes 1994 var ett första steg, vilket 1997 
kom att följas av etableringen av militärt 
samarbete i fredsinsatser (NORDCAPS) 
och senare det redan berörda NORDSUP. 
Under 2009 kom dessa olika initiativ att 
ersättas av en samlad struktur för pågå
ende och framtida försvarssamarbete med 
beteckningen NORDEFCO. Det är inte 
fråga om så kallad poolad suveränitet, 
d v s att bygga upp strukturer som för
valtas gemensamt utan vetorätt för ett en
skilt land, eftersom länderna fortfarande 
har beslutanderätt över de resurser som 
byggs upp. Implikationen är inte att sta
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tens ensamrätt att stifta lagar ifrågasätts, 
och detta har heller inte aktualiserats av 
debatten. I denna mening utgör det nord
iska samarbetet ingen utmaning för suve
ränitetsbegreppet. 
 Det är inte heller fråga om utveckling 
av en nordisk försvars och säkerhetspo
litisk modell. Med nordisk modell menas 
att Sverige, Norge, Finland, Danmark och 
Island skulle utveckla autonoma men likar
tade strukturer för att hantera gemensamt 
upplevda hot och risker. Men utvecklingen 
går inte åt detta håll. Inget av de nordiska 
länderna har för avsikt att strömlinjeforma 
sina respektive försvarsmodeller, eftersom 
det i allt för hög utsträckning skulle framgå 
att en form inte helt passar någon. I denna 
bemärkelse är de institutionella förutsätt
ningarna för begränsande: två länder är 
med i EU men inte i Nato, ett land är med i 
Nato men inte i EU, ett land är med i både 
Nato och EU men har begränsade möjlig
heter inom den senare strukturen, och ett 
land har inget försvar över huvud taget.  
 Utvecklingen liknar inte heller en pro
cess mot en nordisk försvarsunion. Detta 
har å andra sidan inte varit ett seriöst in
slag i vare sig den svenska eller nordiska 
debatten. Det mest ambitiösa förslaget i 
den så kallade Stoltenbergrapporten, som 
skrevs på uppdrag av de nordiska utrikes
ministrarna, lanserade tanken på en ömse
sidig och formell säkerhetspolitisk garanti 
mellan de nordiska länderna. Ett försiktigt 
steg togs i och med den så kallade Hagade
klarationen i april 2009, där länderna ena
des om att utveckla samarbetet på i princip 
alla försvarsområden utom det rent militärt 
operativa. Vid utrikesmins termötet i Rey
kjavik i juni 2009 gjordes även ett gemen
samt uttalande där man deklarerade avsik
ten att möta utrikes och säkerhetspolitiska 
utmaningar i ”en anda av solidaritet”. En 
av de mest framträdande slutsatserna av 

den säkerhetspolitiska forskningen på det
ta område är dock helt paradoxal: det är 
osannolikt med en framtida nordisk för
svarsunion eftersom det finns olika strate
giska intressen och olika strategisk kultur 
i de fyra relevanta nordiska länderna. För 
att mäta värdet av den blomsterfyllda re
toriken på detta område, kan vi använda 
oss av det isländska säkerhetspolitiska be
hovet som måttstock: den dag de nordiska 
länderna axlar integritetsskyddet av Island, 
genom flygpatrullering på Keflavik, finns 
det empiriska belägg för tanken på en sam
nordisk försvarsdimen sion. I den svenska 
och finska debatten finns större fokus på 
Östersjön och den baltiska problematiken. 
Regeringen tenderar att betona reciprocite
ten i solidaritetsförklaringen mellan Sveri
ge och Finland – för att visa omvärlden att 
länderna går sida vid sida i sin säkerhetspo
litiska utveckling. Likväl är detta snarare 
rester av den gamla nordiska balansen, än 
de första stegen mot en nordisk försvarsu
nion. Så länge klyftan mellan retorik och 
handling består, fyller dessa utspel i första 
hand funktionen av att, med den brittiske 
forskaren Christopher Brownings vokabu
lär, stärka det nordiska varumärket.
 Synen på det säkerhetspolitiska samar
betet i Norden är grundläggande för den 
framtida utvecklingen av försvardebatten. 
Ur realpolitisk synvinkel har utvecklingen 
av NORDEFCO allt mer kommit att likna 
en tetrarki, vilket är grekiskans ord för 
fyrhärskardöme. Ursprungligen syftade be
greppet på den maktbalans som uppstod i 
det romerska riket under perioden mellan 
de båda kejsarna Diocletianus och Konstan
tin. Rom fick i praktiken fyra huvudstäder 
och förutom maktbalans var den stora för
delen att riket upprätthöll fyra autonoma 
förmågor att föra fälttåg. De grafiska mo
deller som producerats i det svenska Hög
kvarteret illustrerar de nordiska länderna 
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som tätt sammanpressade triangelformade 
hierarkier – delar av basen har samma yta, 
men man har friliggande toppar. Visionen är 
helt enkelt att man ska dela förmågan att 
producera förband, men ha nationell för
måga till insats. Helmuth von Moltke den 
äldres tes har inverterats: man ska marsche
ra tillsammans, men kunna slåss enskilt.  
 En styrka och samtidigt ett potentiellt 
problem för en tetrarki, är att den aldrig har 
en fullt klarlagd jurisdiktion. Detta gäller 
även den nordiska tetrarkin. Det finns ingen 
tydliggjord gräns för var produktionssam
arbetet slutar, men ju mer av produktions
resurser som delas av de nordiska länderna, 
desto svårare blir det att upprätthålla själv
ständig förmåga. Mot bakgrund av denna 
haltande analogi kan man maktpolitiskt 
betrakta de nordiska ländernas ledare som 
fjärdingsfurstar under euroatlantisk över
höghet. Ur detta perpektiv blir det helt 
enkelt viktigt att föra en debatt om vilken 
kapacitet till fälttåg den svenske fursten kan 
bidra med.  
 Det liberala perspektivet på det nordiska 
samarbetet betonar å andra sidan karaktä
ren av så kallad security governance. Detta 
perspektiv är vanligt bland både forskare 
och politiker. Sverige och Norden ingår i ett 
system av formella och informella samarbe
ten med säkerhetspolitiska motiv. EU:s så 
kallade Northern Dimension formades suc
cessivt under slutet av 1990talet och utgör 
idag en etablerad mekanism för koordiner
ing av främst mjuka säkerhetspolitiska åt
gärder som även inkluderar Ryssland. Nato 
utvecklade under samma period Partner-
skap för fred i syfte att skapa säkerhet och 
interoperabilitet. EU och Nato har på olika 
sätt blivit centrala strukturer för länderna 
i Norden. Eftersom dessa strukturer under 
1990talet utvecklade sig i en allt mer trans
parent riktning – notera Norges medverkan 
i Nordic Battle Group och Sveriges aktiva 

roll som ”Partnerskap för fred”land – har 
formella alliansförpliktelser en mindre bety
delse. Brittiska och amerikanska debattörer 
påpekar ofta hur militär närvaro i Baltikum 
har en dubbel effekt – dels en säkerhetsef
fekt för Tallinn, Riga och Vilnius, men även 
som provokation gentemot Moskva. Ur 
detta perspektiv blir det helt enkelt viktigt 
att föra en debatt om hur den positiva poli
tiska utvecklingen under 1990talet kan för
längas så länge som möjligt, och om möjligt 
permanentas.

Sammanfattning och  slutsatser  
Avslutningsvis har analysen av den svenska 
försvarsdebatten i spåren på inriktningspro
positionen 2009 haft följande utgångspunk
ter: att den tilltagande europeiseringen har 
inneburit att maktpolitik utmönstrats ur det 
politiska språket, och att värdet av det mili
tära försvaret har skiftat från avskräckande 
faktor i sig själv till nytta efter användbar
het. Analysen har lett till tre viktiga slutsat
ser. För det första: då regeringen ställer upp
gifter till försvaret som den i praktiken inte 
förbereder, inbjuder den samtidigt till kritik. 
Denna är en del av ett politiskt tvånivåspel 
där den nationella debatten bara utgör en 
dimension. För det andra: solidaritetsdekla
rationen bygger på antaganden om hot som 
inte funnits i debatten under 1990talet och 
detta skapar utmaningar för regeringens ar
gumentation, såväl som för utformningen 
av försvaret. För det tredje: eftersom dagens 
svenska politiska diskurs i stort saknar re
ferenser till maktpolitik blir det svårare att 
analysera och därmed hantera konsekven
serna av solidaritetsdeklarationen.   
 Utmaningarna för den framtida försvars
debatten är sammanfattningsvis i huvudsak 
två. För det första behöver debatten i högre 
utsträckning ägna sig åt försvarets uppgifter. 
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Professor Bo Huldt har i en av sina många 
anglofila oneliners konstaterat att slagordet 
i den svenska försvarspolitiken är ”tillsam
mans!”, men att frågorna om ”var?” och 
med ”vem?” förefaller mer oklara. Att mer 
i detalj räta ut dessa frågetecken är en av 
den svenska försvarsdebattens viktigaste 
utmaningar. Detta leder till den andra ut
maningen: debatten om försvarets uppgifter 
behöver kopplas samman med det säker

hetspolitiska rollvalet. Detta handlar ytterst 
om en identitetsfråga för svenskarna, efter
som det i klartext betyder att moratoriet för 
Natodebatt tas bort. Det behövs helt enkelt 
en diskussion om varför allmän uppslut
ning om solidaritet måste innebära politisk 
splittr ing i synen på Natomedlemskap. 

Författaren är lärare vid strategiska avdel
ningen på Försvarshögskolan.


