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inledningsanförandet kommer att  
handla om det militära samarbetet mellan 
Finland och Sverige samt med andra alli-
ansmedlemmar inom Nato mot bakgrund 
av följande frågeställningar:

• Hur kan det bilaterala och det multilate-
rala samarbetet fortsätta att utvecklas när 
båda länderna blir medlemmar i Nato?

• Vilka målsättningar bör prioriteras in-
om ramen för artikel 31 respektive 52 i 
Natostadgan?

Jag tänker också ta upp några personalfrå-
gor, både militära och civila, kring vår med-
verkan i Nato.

Mitt anförande berör, av utrymmesskäl, 
huvudsakligen det nordisk-baltiska opera-
tions-området. Underlaget kommer främst 
från officiella dokument, artiklar ur tidskrif-
ter samt från intervjuer med högre militära 

tjänstemän, ledande forskare och politiker 
i Finland och Sverige.

Finland och Sverige kommer tillsammans 
bli medlemmar i en ”...politisk allians med 
militära muskler…”3 4 tillsammans med andra 
likasinnade länder. Vi kommer att vara rollin-
nehavare i den största förändringen av Nato 
som ägt rum under de senaste 30 åren, med 
ett substantiellt tillskott till alliansens förmå-
ga i bagaget. Sverige kommer att säga farväl 
till en drygt 200 år lång epok av neutrali-
tetspolitik, inte alltid konsekvent bedriven, 
men ändå ett gigantiskt steg mot en betyd-
ligt mer realistisk syn på omvärlden.5Finland 
kommer att fortsätta resan på den realistiska 
väg som sedan lång tid kännetecknat landets 
säkerhetspolitik och i rollen som ny ”front-
stat” för Nato, med landets långa landgräns 
mot Ryssland.

Går samarbetet mellan Finland och Sverige 
mot en ny vår inom Nato?
Inträdesanförande i KKrVA avd III den 14 september 2022 av 
Stig Rydell

Résumé

The cooperation between Finland and Sweden is very close today, for example with planning 
for joint combined operations. Could it be further developed when they become members 
of NATO? In the article the author develops thoughts about next steps for the countries and 
also for NATO. Both have significant interoperable forces, large territories and will definite-
ly improve the Alliance`s ability in the Nordic-Baltic region. One of the big questions is the 
gaps between national responsibility and capability according to Art III and Art V. This is a 
crucial argument for even deeper and broader cooperation in order to strengthen the abili-
ty to develop fast Nordic Air Power when needed, in cooperation with other members and 
reduce the gap. The military and civilian personnel will enjoy great possibilities for interna-
tional careers within posts in different NATO HQ and forces in different locations, of course 
with some expectations from both sides to manage. To sum up: The bilateral cooperation 
could be even broader and deeper within the framework of NATO.
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Det nordisk-baltiska opera-
tionsområdet6

Det nordisk-baltiska operationsområdet7 är 
sammansatt av Nordkalotten, passagen till/
från Östersjön, Gotland och Nordsjön med 
omfattande sjöförbindelser till Västkusten. 
Det ömsesidiga beroendet medför ett stort 
behov av koordinering mellan Danmark, 
Norge, Finland och Sverige samt andra be-
rörda länder så att transporter till lands, till 
sjöss och i luften sker utan problem. Samma 
sak gäller Nato, avseende underhåll, militär 
personal och utrustning, där planering under-
lättas av Finlands och Sveriges medlemskap.8

Sverige, Finland och Norge är starkt be-
roende av Göteborgs hamnar. Ett illustrativt 
exempel är att hamnarna hanterar mer gods 
till Norge än det som sammanlagt hanteras 
från de norska hamnarna.9

Militärstrategiskt kommer betydelsen av 
Norges/Natos ca 200 km landgräns mot 
Ryssland att reduceras något. Norges sjö-
territorium är dock fortsatt ytterst relevant 
liksom Rysslands behov av att skydda Norra 
Marinen och dess andraslagsförmåga.

Norge prioriterar samarbetet med USA 
mycket högt. Detta är speciellt viktigt vid 
en konflikt som inte utlöser artikel 5 (eller 
i ett tidigt artikel 5-skede), men som ändå 
överstiger den nationella förmågan. USA 
kan då komplettera med resurser. USA har 
fått utökad rätt att agera på fyra utpekade 
norska baser, vilket medger både tätare sam-
arbete och större flexibilitet.10

Norges intresse för Östersjön har ökat 
och kommer sannolikt att öka ytterligare i 
och med Natos nya medlemmar.

Finlands gräns mot Ryssland är betyd-
ligt längre, ca 1300 km, och Finland blir en 
ny ”frontstat” för Nato och övertar delvis 
Norges nuvarande roll.

Arktis’ betydelse ökar, även för Sverige.11 12 
Naturresurserna är betydande, rysk aktivitet 

ökar m h t baseringen av Rysslands ubåtar 
på Kola-halvön och sammanhängande bas-
tionförsvar, samt ett ökande intresse från 
nya aktörer, däribland Kina.

Upprättande av JFC (Joint Force Command 
Norfolk) NF 202113 i Norfolk, Virginia, USA:s 
enda operativa Natohögkvarter, är av spe-
ciell betydelse för Natos Atlantförbindelser. 
Dess roll – att vara en bro mellan USA och 
Europa – visar att GIUK-linjen14 fortsatt har 
fundamental betydelse. Chefen för JFC NF är 
dessutom s k ”dual-hatted”, d v s chef över 
både högkvarteret och US Navy´s Second 
Fleet, den senare återupprättad 2018 med 
operationsområde ”…the North Atlantic 
and High North…”.15

Madrid och utvecklingen 
inom Nato
Under toppmötet i Madrid i juni 2022 pre-
senterades det nya strategiska konceptet, en 
uppdatering som genomförs med ca tio års 
mellanrum. Det identifierar kollektivt för-
svar, krishantering och gemensam säkerhet 
som de viktigaste uppgifterna för alliansen, 
baserat på en mix av kärnvapen och kon-
ventionellt försvar samt försvar mot ballist-
iska robotar. Ryssland benämns som det en-
skilt största hotet mot alliansens säkerhet.16

Medlemskap i Nato innebär också med-
verkan i ”Nato Defence Planning Process”, 
som identifierar och prioriterar de förmå-
gor som behövs för de gemensamma ope-
rationerna.17

Sverige kommer inte längre helt att be-
stämma över hur våra stridskrafter byggs 
upp, det blir en förhandlingsfråga mellan 
Sverige och Nato. I praktiken betyder det 

”burden-sharing”, i syfte att kompensera för 
medlemmarnas styrkor och svagheter.

I de målsättningar som gäller för Nato, 
och som medlemmarna förbundit sig att 
följa, återfinns bland annat förmågor för 



7

handlingar

de tidigare nämnda viktigaste uppgifterna. 
I sammanhanget nämns därutöver informa-
tionsutbyte, planering, övningar, expeditionär 
förmåga, cyberhot, NBC, terrorism m m.18

Det finns därutöver exempelvis behov av 
förmågor för underrättelser, övervakning m 
m19, speciellt från rymddomänen, gemen-
samma kommunikationsmöjligheter20, lo-
gistik, nya nätverk21 o s v.22

Frågan om artikel 523 och det potentiellt 
mycket stora militära operationsområdet, 
d v s mot gränserna som medlemmarna har 
i allehanda riktningar, behöver uppmärk-
sammas för såväl finsk som svensk del. Vi 
ska vara beredda att stödja andra medlem-
mar i alliansen.

En expeditionär förmåga måste därför fin-
nas, men inriktas mot en kvalificerad mot-
ståndare, radikalt annorlunda mot tidigare.

Nato har successivt flyttat fokus till terri-
toriellt försvar, med artikel 5 i grunden, bort 
från internationella krishanteringsoperatio-
ner. Närvaron24 av militär personal i de öst-
ra delarna av Nato har ökat markant. Det 
finns numera åtta multinationella ”Battle 
Groups” i Estland, Lettland, Litauen, Ungern, 
Rumänien, Polen, Slovakien och Bulgarien, 
en fördubbling mot tidigare. De är f n av 
bataljonsstorlek, men kan ökas till brigad 
om så bedöms nödvändigt.25 Närvaron av 
F-35 m m har också ökat.26

De styrkor27 som finns idag fördelas på

• ”NATO Response Force (NRF)”

• inklusive ”NATO’s Very High Readi-
ness Joint Task Force (VJTF).”

• ”Allies’ additional high-readiness forces 
and NATO’s heavier follow-on forces, if  
necessary.”

Under toppmötet i Madrid enades medlem-
marna om konceptet ”New Force Model”, 
som representerar en bredare uppbyggnad 
av styrkor med hög beredskap, tillgängliga 

när så behövs. Detaljerna är under utarbe-
tande och modellen börjar tillämpas under 
2023, varför någon djupare analys inte kan 
genomföras ännu. Den kommer att medge 
betydligt större möjligheter än NRF med si-
na 40 000 soldater, som då blir ersatt. NRF 
har varit tillgänglig under lång tid, men inte 
utnyttjats annat än i begränsad omfattning 
och mest under senare tid.28

”New Force Model” kommer att bestå 
av en pool av resurser från alla domäner 
och med varierande storlek och beredskap: 
100 000/10 dagar, 200 000/10-30 dagar, 
500 000/30-180 dagar.29

Medlemsländerna kom också överens om 
att förbättra Natos förmåga att förstärka 
styrkorna i de östra delarna genom:

• förhandslagring av utrustning och vapen,
• mer frambaserade militära förmågor, in-

klusive integrerat luftvärn,
• förstärkt kommando och kontroll,
• uppdatering av försvarsplanerna, med 

specifika militära styrkor predestinerade 
för försvar av specifika allierade.

De senare kommer att samarbeta med de 
styrkor som redan befinner sig på aktuell 
plats i syfte att öka lokalkännedomen m m.30

Utvecklingen i Sverige
En dryg månad efter Sveriges ansökan till 
Nato gav regeringen följande uppdrag till 
Försvarsmakten: 

Regeringen har beslutat att ge i uppdrag 
åt Försvarsmakten att redovisa myndig-
hetens bedömningar och förslag avseende 
bland annat:

•  militärstrategiska överväganden kring 
Sveriges medlemskap i Nato,

• hur Sveriges militära roll i Nato kan 
utformas, inklusive konsekvenser för 
den nationella försvarsplaneringen och 
förmågeutvecklingen,
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• hur bidrag till Natos krigsavhållande 
verksamhet bör utformas,

• hur Sveriges bilaterala och multilaterala 
samarbeten kan utvecklas på försvars-
maktsnivå mot bakgrund av ett svenskt 
medlemskap i Nato,

• var i lednings- respektive styrkestruktu-
ren som Försvarsmakten bör bidra med 
personal och hur dessa bör bemannas.

Den slutliga redovisningen ska ske sam-
ordnat med övriga redovisningar som 
Försvarsmakten ska inkomma med den 1 
november 2022.31

Det förutsätts att motsvarande underlag in-
hämtas i Finland från ansvariga myndigheter.

Dagens bilaterala samarbete 
mellan Finland och Sverige
Det välfungerande bilaterala samarbetet mel-
lan Finland och Sverige utvecklas ständigt. 
Här kommer några exempel:

Marinstridskrafter:

• Övningsverksamhet genomförs i nära 
samverkan med Finland som, förutom 
att det gagnar interoperabiliteten, gene-
rerar ett mer realistiskt övningsutbyte 
tack vare den ökade volymen av förband 
som deltar.

• Gemensam sjöövervakning som ger po-
sitiv effekt på uthålligheten.

• Materielsamarbete, t ex Torped 47, ger 
större operativ effekt.

• Ländernas system kompletterar varandra.
• Amfibieförbandens samarbete har utveck-

lats mycket positivt och har goda förut-
sättningar i framtiden m h t en växande 
förmåga hos svenska amfibieförband 
att på sikt kunna genomföra ”uppsut-
ten” strid från fartyg, d v s utan att be-
höva gå i land.

Markstridskrafter:

• Växande samarbete som sannolikt kan 
förbättras med ökad samordning av tid-
punkter för vpl-inryckningar.

Luftstridskrafter:

• CBT32 och ACE33 är viktiga och fung-
erande samarbetsformer.

Hur kan det bilaterala och det 
multilaterala samarbetet 
fortsätta utvecklas när båda 
länderna blir medlemmar i 
Nato?
I framtiden utökas möjligheterna radikalt 
med de starkt förändrade förutsättningarna 
som följer av medlemskapet i Nato, när vi 
blir medlem nummer 31 och 32.

Vi kommer inte längre att ha en egen fri-
stående militär operativ planering, vilket 
kanske är den största enskilda förändringen, 
eftersom all militär planering måste ske di-
rekt eller indirekt inom ramen för alliansen. 
Det innebär att en fortsatt nationell försvars-
planering utgör grunden, men inordnas i en 
gemensam operativ planering inom Nato.

Finland och Sverige kommer, som integre-
rade medlemmar i Nato, att tillföra reell ka-
pacitet i det nordisk-baltiska operationsom-
rådet med mycket moderna luft-, mark- och 
marinstridskrafter som till övervägande del 
är interoperabla och kompatibla med Nato.

Vi kan, tack vare vårt geografiska läge, 
också erbjuda förbättrade möjligheter för 
övervakning, förvarning och därmed större 
möjligheter att agera tidigt i stället för att 
reagera sent.

Östersjön blir, med undantag av Kalinin-
grad och St Petersburg, ett innanhav inom 
Nato.
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Finska och svenska marinstridskrafter 
bildar, tillsammans med övriga närliggande 
Natomedlemmar, en substantiell styrka. Med 
detta följer ansvar för utveckling av samar-
betet, speciellt avseende skyddet av förstärk-
nings- och underhållstransporter till Finland 
och Baltikum i krig samt förberedelser, till 
exempel med utökade baseringsmöjligheter.

Beroendet av hamnar, speciellt Göteborgs 
hamn, är stort. Sjöfarten till/från hamnar 
som är väsentliga för transporter över 
Atlanten måste skyddas och samma sak gäl-
ler Öresund, det senare lämpligen i samver-
kan med Danmark m fl.

Den svenska marinens uppgifter, speci-
ellt i Östersjön, Öresund och försvaret av 
Västkusten medför att marinen behöver byg-
gas ut i väsentlig omfattning. Kanske som i 
Danmark, som ska investera över 50 miljar-
der kronor de kommande 20 åren?34

Transportmöjligheterna för Natoförband 
utökas via det samlade vägnätet i Sverige och 
Finland, med konsekvenser för den opera-
tiva planeringen. Dessutom ökar de opera-
tiva möjligheterna till förflyttning av norska 
styrkor mellan landets olika delar.

Möjligheterna till ökad samordning av 
underhåll och logistik ökar, speciellt när 
samma typer av vapen eller annan materiel 
används i länderna.

Finland och Sverige kan också erbjuda

• delning av luft- respektive maritim lä-
gesbild.

• utökat informationsutbyte, men med vis-
sa nationella begränsningar.

Prioriterade åtgärder
Det bilaterala samarbetet mellan Finland och 
Sverige samt övriga medlemmar i alliansen 
bör inledningsvis fokuseras på förberedel-
ser för en situation, d v s ett militärt över-
raskande angrepp på någon alliansmedlem i 

närområdet, innan militär hjälp från övriga 
medlemmar i alliansen kan göra sig gällande.35

Bredden på finska och svenska militära 
förmågor bör vara kvar m h t ansvaret en-
ligt artikel 336 för det egna försvaret innan 
förstärkningar anländer. Eventuella krav på 
specialisering från Nato bör därför utveck-
las och åtgärdas utan att avgörande kapa-
citeter ifrågasätts.

Det är därför viktigt att kraven inom ra-
men för ”Nato Defence Planning Process” 
på Finland och Sverige möts av ett samord-
nat svar, grundat på nationella intressen.37

Ett illustrativt exempel är Finlands ka-
pacitet till långräckviddig bekämpning av 
markmål med JASSM38 och raketartilleri. I 
ett sådant scenario, som beskrivs ovan, do-
minerar de egna nationella resurserna och 
i synnerhet luftstridskrafterna, delvis i en 
tillväxtfas med mobilisering.

 …air power would probably play a key role 
in the defence of the region, and maritime 
capabilities would be crucial for reinforce-
ment and resupply.39

Flygstridskrafternas40 domän,41 42 känneteck-
nas av transparens, hinderfrihet m m, vilket 
ger möjlighet till snabb förflyttning, lång 
räckvidd och stor manöverförmåga. Det är 
därför möjligt med snabb kraftsamling och 
att kunna nå mål i hela det operativa djupet.

Därigenom kan flygstridskrafterna välja 
mål som är såväl taktiska som operativa 
och strategiska.

Även de andra domänerna nyttjar sys-
temen, i synnerhet för att skapa en snabb 
lägesbild över stora områden med hjälp 
av spaningssensorer,43 t ex radarbild och 
signalspaning, eller nyttjas i samma syfte. 
Införandet av kvalificerat luftvärn i armén 
och på marinens fartyg kommer dessutom 
att bidra påtagligt till kontroll av luftrummet.

Det är därför väsentligt att mycket tidigt 
fördjupa samarbetet mellan Finland, Sverige 
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och andra medlemmar i alliansen. Syftet är 
att, under gemensam ledning, tidigt kunna 
utveckla en hög initialeffekt med alliansens 
flygstridskrafter i en tidig fas i det nordisk-
baltiska operationsområdet genom att:

• motverka angriparens offensiva operatio-
ner genom luftoperativ kontroll,

• skydda marina försörjnings- och förstärk-
ningslinjer, inklusive Östersjön,

• skydda pågående styrkeuppbyggnad.

Uthålligheten påverkas genom att sprida re-
surserna, främst inom det nordiska områ-
det och där logistik innehar en central roll. 
Samarbetet bör därför inledningsvis priori-
tera möjligheterna att basera, tillfälligt el-
ler för längre tid, F-16/F-18/F-35 från våra 
grannländer och JAS-39 i syfte att skapa 
ett operativt djup. Därutöver andra flyg-
planstyper från övriga Natomedlemmar på 
ett större antal platser, med beaktande av:

• säkerhetskrav för basering,
• förhandslagring av utrustning, vapen m m,
• beredskapskrav,
• att baserna, liksom SPOD/APOD44, for-

drar kvalificerat luftförsvar, främst luft-
värn, som en integrerad del av luftstrids-
krafterna och som grupperas på lämp-
lig plats.

Utöver ovanstående finns flera bilaterala 
samarbetsområden, där en gemensam po-
sition kan vara fördelaktig, t ex:

• Deltagande i ”Nato Air Policing”.45

• Inom det multilaterala samarbetet kring 
artikel 5-situationer när Finland och 
Sverige ska bidra med militära styrkor, 
d v s med en utökad expeditionär förmåga.

• Behövs ytterligare gemensamma resurser 
för lufttankning och tyngre flygtrans-
porter för trupp, fordon, luftvärn etc?

• Behövs en gemensam funktion (HQ?) för 
nordisk civil- och militär krishantering 

längs hela konfliktskalan, med erforder-
liga mandat och förmågor samt i förhål-
lande till befintlig strategisk och operativ 
ledning inom Nato.46 47

• Ledning på taktisk nivå av markstrids-
krafter i operationer på svenskt och finskt 
territorium bör analyseras noggrant.

• Samma sak gäller ledning av flygstrids-
krafterna, se not nedan.48 49

• Är kommando- och kontrollsystemen 
på de olika militära ledningsnivåerna i 
Finland, Norge, Sverige och Danmark 
kompatibla?50

• Undersök och utveckla, bilateralt eller 
multilateralt, förutsättningar för gemen-
samt utnyttjande av Global Eye, eventu-
ellt på samma sätt som med C-17, för ge-
mensam luftlägesbild, flygvarning m m.51

• Kan fler Global Eye köpas in i samver-
kan?

Förutsättningar för ökad operativ effekt och 
strategi avseende:52 53

• Obemannade och bemannade system 
samt Gemensam militär utbildning av 
UAS-operatörer?

• Automatiserade eller autonoma system.

• Artificiell intelligens.

• Luft- och rymddomänen.

Utveckla de juridiska förutsättningarna i 
Sverige och Finland för att ta emot respek-
tive sända militära förband längs hela kon-
fliktskalan, inklusive förutsättningar för häv-
dande av territoriell integritet och förenklat 
tillträde till territorium.

Finskt och svenskt deltagande i ”New Force 
Structure” bör analyseras.

Fortsatt och ökat materielsamarbete.

Utveckla och påverka övriga Natoländer 
kring behovet av artikel 5-övningar.



11

handlingar

Överse samarbetet inom NORDEFCO.54

Undersök möjligheterna för att bilda stör-
re gemensamma enheter med förband från 
olika länder.55 56

Personal
Finland och Sverige kommer att behöva 
sända militär och civil personal till olika 
befattningar inom Nato för tjänstgöring på 
kortare eller längre tid. Vi kommer, bland 
annat57 förväntas medverka i ”New Force 
Model”, i ”Nato Air Policing”, ”Standing 
Naval Forces”58 och i olika staber på stra-
tegisk, operativ och taktisk nivå.

Militär personal (främst OF-4-, OR-8-) 
förväntas under sin karriär tjänstgöra i pe-
rioder i Natostaber, inom såväl Europa som 
USA, i en helt annan omfattning och längd 
än tidigare.

Det är av stor vikt att de lämpligaste in-
dividerna kan få en attraktiv internationell 
tjänstgöring med högt meritvärde och att 
den passar in i livspusslet med familjen samt 
med andra förhållanden av vikt.

Ökande antal internationella tjänstgöring-
ar kommer att ställa stora krav på adekvata 
åtgärder för, inte bara officeren, utan också 
medföljande familjemedlemmar. Det gäller 
ekonomiska incitament, pensionsavsättning-
ar och andra villkor för medföljande, skola 
för barnen m m.

Nya karriärvägar blir tillgängliga, även 
för civil personal, såväl som utsända repre-
sentanter från Sverige som i internationella 
befattningar inom Nato.

Utgående från antalet befattningar som 
Norge besätter i olika Natostaber, ca 400 för-
delade på ca 250 militära respektive ca 150 
civila befattningar,59 kan en försiktig upp-
skattning vara samma antal för Finland och 
något fler för Sverige. Bland dessa staber åter-
finns bl a Nato HQ, ACO/SHAPE60 i Mons, 
de operativa HQ i Brunssum, Neapel och 

Norfolk, taktiska CC61 på olika platser samt 
på ACT Norfolk (inklusive JWC i Stavanger, 
JFTC i Bydgoszcz, JALLC i Lissabon).62

Ett exempel på befattning i det omedel-
bara närområdet är DOS63 på JWC, OF-5, 
som bedöms få samma centrala roll i det 
framtida konceptet ”New Force Structure”, 
som i dagens NRF. Ett tänkbart samarbets-
område är att tidigt och gemensamt inven-
tera vilka befattningar inom Nato som är 
lämpliga för både Finland och Sverige. Det 
kan, i inledningsskedet, vara en god idé att 
sända en befattningshavare som represente-
rar båda länderna. Vi bör också förbereda 
befattningar för internationella officerare i 
våra staber.

Det är också viktigt att berörda indivi-
der, sannolikt ganska många, ges en gene-
rell utbildning om Nato samt en mer speci-
fik del inriktad mot aktuell befattning, om 
så är lämpligt.

Utöver detta bör, utöver administrativt 
stöd, en bilateral stödfunktion inrättas för 
att hantera frågor av funktionell karaktär 
och successiva erfarenheter. Den generella 
och specifika utbildningen samt den funk-
tionella stödfunktionen kan vara lämpligt att 
inrätta gemensamt av Finland och Sverige.

Samarbetsformerna kan påverka det bila-
terala och multilaterala samarbetet av rena 
kapacitetsskäl. De begränsade resurserna 
inom politiska/militära staber m m. behö-
ver fokusera på den kommande valda sam-
arbetsformen, parallellt med att bibehålla 
existerande samarbete på en relevant nivå.

Vilka målsättningar bör 
prioriteras inom ramen för 
artikel 3 respektive 5 i Nato-
stadgan?
Inledningsvis bör samarbetet intensifieras 
i syfte att tidigt öka luftstridskrafternas 
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möjligheter till gemensamma insatser med 
hög initialeffekt, speciellt när artikel 3 är 
tillämplig och artikel 5 inte har fått ef-
fekt. Möjligheter till ökad uthållighet med 
spridd basering, inklusive logistik och skydd, 
och förvarning (Global Eye?) bör utredas 
skyndsamt.

• Under samma skede bör en, om möjligt, 
gemensam syn på aktuella befattningar 
inom Nato utarbetas och, om så bedöms 
nödvändigt, utse personal som kan re-
presentera båda länderna.

• Gemensam utbildning av personal ak-
tuella för tjänstgöring i Nato och upp-
rättande av gemensam funktionell stöd-
funktion bör inledas snarast.

• Finland och Sverige bör snarast och in-
ledningsvis i bilateral samverkan, iden-
tifiera möjliga samarbetsområden för 
militärt stöd till andra medlemmar när 
Art 5 åberopats. Särskild hänsyn måste 
tas till nationella ledningsfrågor och re-
surser för eget behov.

• Kärnvapenfrågan kan beredas gemen-
samt.64

Går samarbetet mellan 
Finland och Sverige mot en ny 
vår inom Nato?
Tveklöst ja, men vi får heller inte underskatta 
den mentala omställningen som uttrycks så 
väl av Edward Hunter Christie från Finlands 
utrikespolitiska institut: 

”What Finland once prepared for large-
ly alone, it will soon prepare for in much 
closer concert with others. It is a shift from 

“one for one” to “one for all”, in reference 
to the informal motto of NATO’s sacred 
Article 5 commitment – “all for one and 
one for all”.65

Författaren är överstelöjtnant med bl a ti-
digare tjänstgöring som lärare i strategi och 
säkerhetspolitik vid svenska, norska respek-
tive finländska försvarshögskolorna samt 
vid Joint Warfare Center. Han är kallad le-
damot av KKrVA.



13

handlingar

1. www.nato.int, Article 3 ”In order more effec-
tively to achieve the objectives of this Treaty, 
the Parties, separately and jointly, by means 
of continuous and effective self-help and mu-
tual aid, will maintain and develop their indi-
vidual and collective capacity to resist armed 
attack.”

2. Ibid, Article 5 ”The Parties agree that an armed 
attack against one or more of them in Europe 
or North America shall be considered an attack 
against them all and consequently they agree 
that, if such an armed attack occurs, each of 
them, in exercise of the right of individual or 
collective self-defence recognised by Article 51 
of the Charter of the United Nations, will as-
sist the Party or Parties so attacked by taking 
forthwith, individually and in concert with the 
other Parties, such action as it deems necessary, 
including the use of armed force, to restore and 
maintain the security of the North Atlantic area. 
Any such armed attack and all measures tak-
en as a result thereof shall immediately be re-
ported to the Security Council. Such measures 
shall be terminated when the Security Council 
has taken the measures necessary to restore and 
maintain international peace and security.”

3. Citat ur minnet från ambassadör Ulla 
Gudmundsson föredrag på FHS i mitten av 
1990-talet.

4. Jaakko Ilonimemi, ”Han förundrar sig också 
över att det fortfarande finns många som tror 
att Nato är en militärallians.

 – Det stämmer inte. Nato är främst en politisk 
allians där en av dimensionerna är den militä-
ra. Men politiken är huvudsaken.” Utdrag ur 
intervju med YLE 2022-05-28.

5. Se Westberg, Jacob: Svenska säkerhetsstrate-
gier, teori och praktik, Studentlitteratur, 2021.

6. Utvecklingen redovisas här relativt kortfattat 
m h t ett relativt stort antal artiklar som publi-
cerats tidigare. Se t ex Claesson, Michael och 
Carlander, Zebulon: ”How Sweden and Finland 
can bolster NATO”, War on the Rocks, 2022-
07-19, https://warontherocks.com/2022/07/
how-sweden-and-finland-can-bolster-nato/.

7. Ibid.
8. Ibid.
9. Utdrag ur intervju med högre militär tjänste-

man, ej namngiven.

10. Gäller flygbaserna Rygge, Evenes och Sola samt 
marinbasen Ramsund.

11. Sveriges strategi för den arktiska regionen, 
Regeringskansliet, 2020, https://www.reger-
ingen.se/4a8e0f/contentassets/000d750cc7d9
41b98abedf844a07529f/arktisstrategi2020.pdf.

12. Staalesen, Atle: ”Deep crisis looms, but here 
comes Russia’s biggest ever Arctic oil pro-
ject”, Barents Observer, 2022-07-27, https://
thebarentsobserver.com/en/industry-and-ener-
gy/2022/07/deep-crisis-looms-here-comes-rus-
sias-biggest-ever-arctic-oil-project.

13. Joint Force Command Norfolk, https://jfcnor-
folk.nato.int/about-us. Underställt SACEUR 
(Supreme Allied Commander Europe).

14. Linjen Greenland, Iceland, United Kingdom.
15. LaGrone, Sam: ”Navy Reestablishes U.S. 2nd 

Fleet to Face Russian Threat; Plan Calls for 250 
Person Command in Norfolk”, USNI News, 
2018-05-04, https://news.usni.org/2018/05/04/
navy-reestablishes-2nd-fleet-plan-calls-for-250-
person-command-in-norfolk.

16. ”The Strategic Concept identifies collective de-
fence, crisis management and cooperative se-
curity as NATO’s core tasks. Deterrence based 
on an appropriate mix of nuclear, convention-
al and ballistic missile defence capabilities, re-
mains a core element of NATO’s overall strat-
egy.”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/top-
ics_49137.htm.

17. Ibid.
18. Ibid.
19. Joint Intelligence, Surveillance and Reconnais-

sance – JISR.
20. Federate Mission Network, FMN.
21. t ex 5-G.
22. ”NATO’s capabilities”, https://www.nato.int/

cps/en/natohq/topics_49137.htm.
23. Op cit, Article 5, se not 2.
24. ”NATO’s military presence in the east of the 

Alliance”, 2022-07-08, https://www.nato.int/
cps/en/natohq/topics_136388.htm?.

25. Ibid, ”At the 2022 NATO Summit in Madrid, 
Allies agreed to enhance the multinational bat-
tlegroups from battalions up to brigade size, 
where and when required.”

26. Osborn, Kris: ”Defend Forward: More F-35 
Stealth Fighters Headed to Europe to Deter 
Russia, The National Interest”, The National 

Noter



14

nr 3 juli/september 2022

Interest, 2022-07-22, https://nationalinter-
est.org/blog/buzz/defend-forward-more-f-
35-stealth-fighters-headed-europe-deter-rus-
sia-203376.

27. Joint Expeditionary Force, ”JEF är ett brit-
tisklett ramverk för en snabbinsatsstyrka som 
ska kunna agera självständigt eller inom ra-
men för en FN-, Nato- eller EU-insats i hän-
delse av en kris, med fokus på norra Europa.” 
Är utanför Nato. https://www.regeringen.se/
artiklar/2021/07/forsvarssamarbetet-joint-ex-
peditionary-force-jef-formaliseras/.

28. ”NATO Response Force”, 2022-07-11, https://
www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.
htm.

29. ”New NATO Force Model”, https://www.na-
to.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pd-
f/220629-infographic-new-nato-force-model.
pdf.

30. Op cit, ”NATO’s military presence in the east 
of the Alliance”, se not 24.

31. ”Kompletterande uppdrag till Försvarsmakten 
med anledning av Sveriges ansökan om med-
lemskap i Nato”, Försvarsdepartementet, 2022-
06-22, https://www.regeringen.se/pressmedde-
landen/2022/06/kompletterande-uppdrag-till-
forsvarsmakten-med-anledning-av-sveriges-an-
sokan-om-medlemskap-i-nato/.

32. Cross Border Training, ett samarbete mellan 
flygvapnen i Finland, Sverige och Norge.

33. Arctic Challenge Exercise, https://www.fors-
varsmakten.se/sv/aktuellt/2021/06/arctic-chal-
lenge-exercise-lyfter-for-femte-gangen/.

34. ”Danmark skal investere i nye marinefartøyer”, 
Forsvarets Forum, 2022-08-19, https://forsva-
retsforum.no/danmark-marinefartoy/danmark-
skal-investere-i-nye-marinefartoyer/281025.

35. ”Thus, in case of a serious crisis, it seems like-
ly that the first response of the allies and of the 
Alliance would be handled by the national com-
mand structures of the allies concerned, and by 
the corps HQ and the JFC – Brunssum or Naples 

– designated as responsible for the VJTF/NRF 
that year”; ”Multinational Corps Northeast HQ 
(MNC NE), in Szczecin, Poland – are of particu-
lar relevance to the Baltic region. They will prob-
ably provide command and control to land units 
in the area given a crisis or conflict with Russia. 
The MNC NE is a German-Polish-Danish en-
tity”; ”The MNC NE is a likely candidate for 
overall land command of the area, but there is 

no obvious candidate for joint command below 
JFC Brunssum. This seems like a weakness, as 
air power would probably play a key role in 
the defence of the region, and maritime capa-
bilities would be crucial for reinforcement and 
resupply.”, Hagström Frisell, Eva m fl: Western 
Military Capability in Northern Europe 2020, 
Part I: Collective Defence, FOI-R--5012—SE, 
februari 2021, https://www.foi.se/rapportsam-
manfattning?reportNo=FOI-R--5012--SE, s 56.

36. Op cit, Article 3, se not 1, https://www.nato.
int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm.

37. T ex har Finland en mycket restriktiv syn på 
ledning av stridskrafter inom finskt territori-
um.

38. Joint Air-to-Surface Standoff Missile, kryss-
ningsrobot, finns bland annat på F-18 resp 
F-35, ”AGM-158 JASSM”, Wikipedia, https://
en.wikipedia.org/wiki/AGM-158.

39. Op cit, ”Danmark skal investere i nye marine-
fartøyer”, se not 34.

40. Luftstridskrafter omfattar flygstridskrafter samt 
de gemensamma-, armé-, och marinförband 
som flygtaktisk chef tilldelas, inriktar, använ-
der och styr över avseende luftoperationer där 
t ex luftvärn ingår.

41. Försvarsmaktens strategiska inriktning 2021–
2030, Försvarsmakten, 2021-03-19, s 42-43.

42. Se också TR LuftOp 2021 (Remiss).
43. Tekniköversikt autonoma och obemannade sys-

tem Del 4 – Luftstriden, Rapport FOIR5167, 
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), 
Stockholm 2022, s 21.

44. Sea Port of Debarkation, Air Port of Debarkation, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/govern-
ment/uploads/system/uploads/attachment_da-
ta/file/227048/acronyms_and_abbreviations_
dec08.pdf.

45. ”NATO Air Policing: securing NATO airspace”, 
2022-03-17, https://www.nato.int/cps/en/na-
tohq/topics_132685.htm.

46. Viss farhåga för att beslut inom Nato inte tas 
i tid.

47. Särskild taktisk ledning för marinstridskrafter 
i Östersjöområdet (MCC) är under uppsättan-
de i Tyskland.

48. Stai, Bjørn E, utdrag ur artikel: ”…NORDEFCO 
som kalles Nordic Cooperation of Air Command 
and Control – NORCACC. Her blir det gitt opp-
drag til militære myndigheter om å nedsette en 
arbeidsgruppe som skal identifisere de opera-



15

handlingar

tive behovene for å gjennomføre kombinerte 
luftoperasjoner i «nordisk luftrom». Her skal 
både tekniske, juridiske, sikkerhetsmessige og 
K2-messige muligheter og begrensninger iden-
tifiseres for å konkludere med hva man kan få 
til sammen.”, Stai, Bjørn E: ”Svensk og finsk 
Nato-medlemskap betydning for alliert sikker-
het og muligheter for økt nordisk samarbeid”, 
LUFTLED, nr 2 2022, https://issuu.com/kon-
sis/docs/luftled_nr_2_2022?fr=sN2I0YjQ4Mz
I1NjQ&mode=embed&viewMode=magazine
&pageNumber=1.

49. Se Nato, ”Critical enabling capabilities”, be-
träffande Air command and control, https://
www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49137.htm.

50. Ibid, beträffande Federated Mission Network 
(FMN), Next Generation Networks.

51. Ibid, beträffande Joint Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance.

52. Se bl a Barrie, Douglas; Childs, Nick och Hackett, 
James: ”Everything is up in the air domain”, ISS 
(International Institute for Strategic Studies), 
2022-07-29, https://www.iiss.org/blogs/mili-
tary-balance/2022/07/everything-is-up-in-the-
air-domain.

53. Se op cit, ”Critical enabling capabilities”, se 
not 49, beträffande Remotely piloted aircraft 
systems readiness initiative.

54. Nordic Defence Cooperation, https://www.
nordefco.org/.

55. Oksanen, Patrik: ”Det här kan Nato-medlem-
skapet innebära för Skåne/Blekinge”, Blekinge 
Läns Tidning, 2022-05-22.

56. Corporal Frisk: ”6. Division to defence of the 
common North”, 2022-05-27, https://militarde-
batt.com/2022/05/24/finska-perspektiv-pa-ge-
mensam-forsvarsformaga/.

57. I texten nämns bara några exempel av utrym-
messkäl.

58. ”NATO’s maritime activities”, 2022-07-14, htt-
ps://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_70759.
htm.

59. De civila befattningarna kan vara nationella el-
ler multinationella, de senare anställda direkt i 
Nato.

60. Allied Commander Europé/Supreme Head Allied 
Powers Europe.

61. Component Commander.
62. Allied Command of Transformation med dess 

underställda delar: Joint Warfare Centre, Joint 
Force Training Centre samt Joint Analysis and 
Lessons Learned Centre.

63. Director of Staff.
64. Op cit, ”The Strategic Concept identifies…”, se 

not 16, ” NATO’s capabilities, New Strategic 
Concept”.

65. Hunter Christie, Edward (Senior Research 
Fellow Global Security Finnish Institute of 
International Affairs): ”A policy agenda for 
Finlands entry into Nato”, FIIA Briefing pa-
per 344, 2022-07-14, https://www.fiia.fi/sv/pub-
likation/a-policy-agenda-for-finlands-entry-in-
to-nato.


