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Försvar i de nordiska länderna

av Tommy Jeppsson

Bertil Heurlin (red): Nationen eller verden? De nordiske landes forsvar i dag. Jurist- 
och Ekonomiförbundets Förlag, Köpenhamn 2007.  

Nordiskt försvarssamarbete har under 
senare år blivit alltmer populärt. 

Oaktat de begränsningar som finns redan 
i utgångspunkten – det handlar, hur man 
än ser på saken, om små länder med be-
gränsade resurser – inrymmer det nordiska 
samarbetet en god potential för att kunna 
vara ett komplement till det säkerhets- och 
försvarssamarbete som ryms inom ramen 
för NATO/ EU. I det perspektivet är den 
av den danske forskaren Bertil Heurlin 
redigerade boken Nationen eller verden 
välkommen som en analys av den såväl 
sammantagna som ländervisa militära 
situationen.

De nordiska länderna Danmark, Fin-
land, Norge och Sverige har en geografisk 
närhet som i modern tid väsentligt varit 
bidragande till ett samarbete på snart sagt 
alla samhällsområden. Detta samarbete 
underlättas av likartade demokratiska ideal 
och samhällssystem där en viktig samman-
hållande länk är en nordisk välfärdsmodell. 
Internationellt har man ofta kunnat tala 
om en nordisk grupp av stater eftersom 

ståndpunkterna varit överensstämmande 
i många viktiga frågor. Orsak är givetvis 
likheter länderna emellan avseende kultur 
och värdegrund. Däremot har de säkerhets-
politiska valen liksom försvarspolitiken 
varit olika från land till land.

Danmarks läge vid porten till Östersjön 
och landgräns mot Tyskland har gjort att 
samarbetet med detta land och staterna på 
den europeiska kontinenten blivit mycket 
starkt. Samtidigt är Danmark en atlantisk 
stat eftersom Grönland och Färöarna utgör 
delar av riket. Finland å andra sidan har 
genom sin långa landgräns till Ryssland 
ett givet säkerhetspolitiskt fokus österut 
där för närvarande den goda grannsämjan 
dominerar, samtidigt som det existerar 
en finländsk osäkerhet inför den framtida 
utvecklingen hos den stora, östra grannen. 
Norges geografiska belägenhet har medfört 
ett synsätt med Atlanten och Barents hav i 
centrum, samtidigt som den gemensamma 
gränsen med Ryssland har ökat betydelsen 
av samarbetet med detta land. Slutligen  är 
vårt land, som den utpräglade östersjösta-
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ten, djupt avhängigt av maktförhållandena 
inom denna region. 

Under det kalla kriget myntades be-
greppet ”den nordiska balansen” vars 
upphovsman var den norske forskaren 
Arne Olav Brundtland.  Begreppet avsåg 
det geopolitiska – strategiska – allmänpo-
litiska sammanhanget mellan de nordiska 
länderna i deras relationer till den öst- 
västliga konflikten. De nordiska länderna 
representerade ett lågspänningsområde 
utan närvaro av trupp från någon super-
makt. NATO- staterna Danmark och Norge 
förde en politik som innebar frånvaro av 
främmande länders baser och kärnvapen 
i fred. Finlands neutralitetspolitik präg-
lades av den ingångna Vänskaps- och bi-
ståndspakten med Sovjetunionen. Sverige 
tillämpade en alliansfri politik som syftade 
till neutralitet i krig. En bärande tanke i 
den nordiska balansen var att ändringar 
i Danmarks och Norges förbehåll vis-a-
vis NATO skulle påverka de sovjetisk-
finländska relationerna negativt liksom att 
ett ökat sovjetiskt tryck på Finland skulle 
ytterligare sluta leden i NATO och föra 
Sverige (ännu) närmare alliansen.

Boken ger en nyttig historisk återblick 
även om fokus är på nuet och militärmak-
tens anpassning till en situation präglad 
av nya hot med åtföljande utvidgat sä-
kerhetsbegrepp och där slutet på det kalla 
krigets bipolära situation har inneburit ett 
vidgat handlingsutrymme för de enskilda 
länderna. 11:e septembereffekten uttrycks 
pedagogiskt av Bertil Heurlin som att det 
långa kriget mot terrorn har avlöst det kalla 
kriget. Terrorangreppet den 11:e september 

blev ett slags ögonöppnare också för de 
fyra nordiska länderna i så måtto att vikten 
av att vara förberedd på det oförutsägbara 
visualiserades på ett mycket påtagligt och 
brutalt sätt.  

Danmark och Norge har gett ett aktivt 
militärt stöd till kampen mot terrorn. 
Särskilt Danmark har som bidragsgivare, 
också i Irak, varit det nordiska land som 
tydligast ställt upp på USA:s sida. Detta 
stöd förutsätter kvalificerade militära kapa-
citeter och Danmark har varit det nordiska 
land som tydligast transformerat sitt för-
svar i riktning mot professionalism och en 
prioritering av kvalitet före kvantitet. 

Bertil Heurlin behandlar i ett längre inle-
dande kapitel försvars- och säkerhetsfrågor-
na i Norden utgående ifrån de likheter och 
skillnader som existerar mellan länderna. 
Här ges en nödvändig historisk översikt 
som knyter ihop dåtid och nutid. Författaren 
anlägger ett helhetligt perspektiv på bland 
annat säkerhetspolitik, försvarskoncept och 
militära förmågor liksom samarbetsfrågor. 
Tiden efter det kalla kriget har delats upp i 
två säkerhetspolitiskt distinkta faser, nämli-
gen 1990-talet fram till 2001 och tiden efter 
11:e september sistnämnda år. 

Efterföljande kapitel behandlar i tur 
och ordning Danmarks, Sveriges, Norges 
och Finlands försvarspolitik och militära 
utveckling. Författarna är kvalificerade 
och väl kända akademiker såväl natio-
nellt som internationellt. Bertil Heurlins 
kapitel om Danmark ger en tydlig bild av 
en säkerhetspolitiskt högprofilerad nation. 
Det konstateras kort och gott att Danmark 
befinner sig i krig, vilket svårligen kan 
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bestridas eftersom landet är långvarigt 
involverat i krigföringsoperationer till 
lands såväl i Afghanistan som i Irak. Insats-
styrkornas kvalitet har högsta prioritet och 
det territoriella försvaret uppfattas som en 
reminiscens. Samtidigt pekar inrättandet 
av fem så kallade totalförsvarsregioner på 
att de territoriella frågorna har betydelse 
också i en breddad och diffus hotbild, eller 
kanske särskilt under sådana förhållanden. 
Vad är naturligare än skyddet av det egna 
samhället. Det är här medborgarna arbetar 
och bor och det är här som produktionsre-
surserna finns. Således en dansk applika-
tion av ”Homeland Security”.

I Danmark läggs mycket tydligt vikt 
på militär förmåga och följaktligen är de 
operativa kapaciteterna utgångspunkt för 
all militär verksamhet. Lednings- och stöd-
funktionerna reduceras; ubåtsvapnet och 
luftvärnsrobotsystemet Hawk är nedlagt. I 
tillägg har antalet stridsflygplan och strids-
vagnar reducerats. Alla dessa åtgärder 
syftar till att omstöpa de danska stridskraf-
terna i expeditionär riktning där uttryck 
som ett ”avnationaliserat försvar” använts, 
vilket är ett annat uttryck för att landet 
har blivit en exportör av säkerhet med det 
vällovliga syftet att bidra till internationell 
fred och säkerhet. I sammanhanget talas 
det även om en militarisering av dansk 
utrikespolitik vilket mera positivt uttryckt 
är detsamma som att landet i ökad utsträck-
ning använder de väpnade styrkorna som 
en integrerad del av sin utrikespolitik. För 
övrigt en trend som föga avviker ifrån den 
som övriga nordiska och europeiska länder 
uppvisar, möjligen med tillägget att Dan-

mark använder sina militära maktmedel på 
ett aktivare och medvetnare sätt än flertalet 
NATO/EU-länder.

Den svenska försvarstransformationen 
behandlas av ledamoten Ingemar Dörfer 
som inledningsvis konstaterar att medan 
det gamla invasionsförsvaret lagts ned så 
har utvecklingen av det nya insatsförsvaret 
avstannat i planeringsfasen. Boken tillkom 
före Försvarsmaktens senaste budgetkris 
under våren/försommaren innevarande år, 
vilken sannolikt inte kommer att underlätta 
det fortsatta förändringsarbetet. Övergri-
pande kan detta ses som en konsekvens 
av att säkerhets- och försvarsrelaterade 
frågor närmast uppnått den beklagansvärda 
ställningen av att vara samhälleliga icke-
frågor. 

Vårt EU-medlemskap har gjort oss in-
volverade i den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och våra internatio-
nella insatser såväl uppmärksammas som 
uppskattas, samtidigt som vi förbehåller 
oss rätten att vara militärt alliansfria vid 
konflikter i vårt närområde. Gentemot 
EU:s solidaritetsklausul kan Sverige alltid 
nedlägga sitt veto om situationen skulle 
uppstå att vår hjälp efterfrågas, varmed 
givetvis politiskt förtroendekapital går till 
spillo som kan vara värdefullt för framti-
den.  Här ligger enligt Dörfer orsaken till 
Sveriges betoning av de civila insatserna 
framför de militära liksom budskapet att 
det är NATO och inte EU som utgör den 
viktigaste säkerhetsskapande organisatio-
nen i Europa. 

Författaren behandlar insiktsfullt utveck-
lingen av den svenska krishanteringskultu-
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ren och Försvarsmaktens transformering, 
liksom försvarsidustrins dito. Dörfer är 
inte imponerad av kvalitén på huvuddelen 
av särskilt den armé som skulle försvara 
Sverige  om ett militärt angrepp drabbat 
oss under det kalla kriget. Inte heller den 
svenska RMA (Revolution in Military 
Affairs) satsningen kring millennieskiftet 
ger upphov till några applåder, och denna 
ovilja till mera påtagliga ovationer delas av 
ett relativt brett kollektiv som sett bakom 
de mera braskande appellerna i den blå-
gula RMA-euforin.  

Frågan huruvida Försvarsmaktens nu-
merära kräftgång varit för drastisk är ett 
kärt diskussionsämne. I detta sammanhang 
är det för rättvisans skull angeläget att 
påpeka att den kvalitativa utveckling som 
skett materiellt, liksom ett alltmer utbrett 
insatsfokus hos personalen, tillsammans 
med det faktum att många officerare och 
soldater de facto varit insatta i operationer, 
också har bidragit till positiv personell 
kvalitetsutveckling. 

Ett mycket intressant norskt perspektiv 
förmedlas av forskaren Ståle Ulriksen. 
Även den norska försvarsmakten genom-
går en omfattande transformering och 
företer i detta avseende stora likheter med 
sina danska och svenska motsvarigheter. 
Numerärt är den norska armén i likhet 
med den svenska på väg att uppnå kritisk 
massa samtidigt som ett intressant skifte 
ägt rum med avseende på att landets marin, 
som utan att detta kommuniceras särskilt 
tydligt från offentligt håll, intagit rollen 
som ”senior service”. Denna i och för sig 
naturliga utveckling kan ses mot bakgrund 

av Norges ställning som atlantisk nation 
med havsområden som är sju gånger större 
än landytan. Nämnda utveckling signalerar 
också att den norska försvarsmaktens och 
då särskilt arméns roll i nationsbyggandet 
har kommit till vägs ände.     

Norge har varit en lojal medlem av 
NATO liksom en aktiv bidragsgivare i 
samband med internationella insatser. 
Syftet kan spåras till ganska enkla sam-
manhang där man  också säkerhetspolitiskt 
utgår ifrån tanken att genom hjälp och 
stöd till andra så erhålls motsvarande när 
behoven inte kan lösas med egna medel. I 
det norska fallet är detta ganska påtagligt 
utgående ifrån storleken på nämnda havs-
områden som innefattas av landets  juris-
diktion. Gas-, olje- och fisktillgångarna 
har en tydlig säkerhetsmässig dimension, 
och en viss förskjutning till den nationella 
försvarsdimensionen och nordområdet kan 
åter förmärkas. 

Den långvariga dragkampen mellan 
Norge och Ryssland kring gränsdragnings-
frågorna i ett havsområde som just inne-
håller stora fisk-, olje- och gastillgångar 
får bedömas som det viktigaste motivet 
till denna refokusering på nordområdet. 
Samtidigt hävdar Ulriksen att en rysk an-
vändning av maktmedel för hävdandet av 
sina intressen är mindre sannolik. Aktörer 
i form av internationella institutioner som 
exempelvis NATO och EU, verkar däm-
pande på eventuell lust att använda militära 
maktmedel i roller utöver den som ligger i 
att som påtryckningsinstrument förstärka 
de politiska signalerna/budskapen. 

Trion Juha Martelius, Krista Salos och 
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Anu Sallinens uppsats om Finland betonar 
betydelsen av samarbetet mellan Ryssland 
och EU liksom det förstnämnda landets 
roll som den avgörande konstanten i fin-
ländsk säkerhetspolitik. Det traditionellt 
pragmatiska synsättet på säkerhets- och 
försvarsfrågorna i Finland har medfört en 
långsammare förändringstakt än den som 
övriga nordiska länder uppvisar. Samtidigt 
har metoden valts att successivt anpassa 
utformningen av totalförsvarskonceptet 
till förefintliga hot framför skaparglädjen 
att lägga ner det förefintliga och utveckla 
något helt nytt. 

Samma restriktivitet kan förmärkas i 
den finländska argumentationen för en 
utveckling som bygger på bland annat en 
fortsatt relativt stor landmilitär volym och 
bibehållen allmän värnplikt. Finland har 
inte så många alternativ utöver att bejaka 
konsekvenserna av den geostrategiska 
realitet som utgår ifrån grannskapet till 
Ryssland. Synsättet i Helsingfors är att 
arbeta för bästa tänkbara relationer med 
Moskva samtidigt som den finländska 
politiska manöverfriheten kräver ett sub-
stantiellt militärt instrument, även i situa-
tioner som den rådande med en mycket låg 
risk för en militär konflikt som inbegriper 

Finland. Den grundläggande iden bakom 
den förda säkerhets- och försvarspolitiken 
känns således igen. Kriser och konflikter 
skall först och främst kunna hanteras med 
nationella resurser.

Samtidigt betonas samarbetet med EU 
och NATO-optionen hålls också officiellt 
öppen genom att den uttrycks i nu gäl-
lande vitbok från 2004 och bedöms också 
komma att vara inskriven i nästkommande 
som väntas publiceras kring årsskiftet. 
Den finländska befolkningen uppvisar 
dock i likhet med den svenska mycket 
lite entusiasm för ett NATO-medlemskap. 
Möjligen är finländarna mera villiga att 
följa det politiska ledarskapets propåer 
om en NATO-anslutning skulle visa sig 
fördelaktig/nödvändig i framtiden. 

Sammantaget utgör boken en mycket 
läsvärd komparativ analys av tillståndet i 
de fyra nordiska ländernas försvarsmakter 
i dag. Därmed motiverar boken ett studium 
för den säkerhets- och försvarspolitiskt 
intresserade.

Recensenten är överstelöjtnant och leda-
mot av KKrVA samt redaktör för Hand-
lingar och Tidskrift.        
 
                 


