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Handlingar

I Försvarsberedningens rapporter Sä-
kerhet i samverkan – Försvarsbered-

ningens omvärldsanalys (Ds 2007:46) 
samt Försvar i användning (Ds 2008:48) 
publicerade i december 2007 respektive 
juni 2008 förekom begreppet ”alliansfri-
het” inte en enda gång,1 en omständighet 
som förvånande nog knappt uppmärksam-
mades i mediebevakningen. Efter att det 
officiella bruket av neutralitetsbegreppet 
luckrats upp från och med 1992–1993, och 
definitivt ”pensionerats” 2002,2 tycks där-

med den näst mest laddade komponenten i 
svensk säkerhetspolitisk terminologi vara 
på väg att utrangeras. Exakt hur man ska 
tolka denna språkliga nyordning kommer 
sannolikt att diskuteras länge framöver, 
inte minst i ljuset av att förmågan att be-
driva ett militärt territorialförsvar parallellt 
med denna process beskurits kraftigt.3 Men 
redan den begreppsliga förändringen bör 
rimligtvis föranleda en bred diskussion 
kring alternativen till alliansfrihet i svensk 
säkerhetspolitik.

Efter alliansfriheten

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI 
den 22:e oktober 2008 av Kjell Engelbrekt*

*  Ett stort tack riktas till ordförande Henrik Landerholm och övriga medlemmar av avdelning VI för för-
beredande samtal inför författandet av denna årsredovisning. Dessutom riktas särskild tacksamhet till 
Gunilla Herolf och Olof Santesson för konkreta synpunkter på tidigare versioner. Även kommentarer från 
deltagarna i höstsymposiet i andrakammarsalen har i någon mån beaktats.

1  Det enda undantaget är de bilagereservationer som Gunilla Wahlén, ledamot från vänsterpartiet, gav utryck 
för. I bilaga 1 till Ds 2007:46 förekommer begreppet alliansfrihet sex gånger. I motsvarande bilaga 2 till 
Ds 2008:48 förekommer samma begrepp två gånger.

2 Betänkande av kommittén om EU:s utvidgning - säkerhetspolitiska konsekvenser, SOU 1997:143, Statens 
offentliga utredningar, Utrikesdepartementet, 4 november 1997, s 62. Det var 2002 som formuleringen 
”har tjänat oss väl” först dök upp i utrikesdeklarationen för att skapa distans till den säkerhetspolitiska 
linje som rått under det kalla kriget. (Tack till Stefan Ring för den träffande benämningen ”pensionering” 
om den stegvisa elimineringen av neutralitetsbegreppet.)

3  Tolgfors, Sten: “Försvaret klarar idag inte av att värna Sverige”, Dagens Nyheter, 2008-11-07.
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Som bakgrund kan nämnas att kritiker 
emellanåt gett uttryck för ståndpunkten 
att begreppet alliansfrihet på senare år fått 
oförtjänt stort utrymme i svensk säkerhets-
politik, något som det innehållsmässigt 
haft svårt att leva upp till. Det har bland an-
nat sagts att alliansfrihet på ett semantiskt 
plan är ett negativt begrepp som egentligen 
betecknar ett icke-val. Som primär grund-
val för en säkerhetspolitisk doktrin eller 
långtgående strategiska överväganden kan 
man därför anse att begreppet är illa läm-
pat. Framför allt saknar alliansfrihet och 
därtill hörande terminologi, till skillnad 
från neutralitetsbegreppet, en folkrättslig 
inramning och en tydlig statspraktik. 

På ett språkligt plan kan en definition av 
begreppet allians göras mycket enkel och 
ändå uppfylla krav på logisk precision och 
analytisk fruktbarhet. Stephen M Walts 
formulering från 1987 är fortfarande en 
av de mest begagnade och spridda, och 
bör kunna tillämpas även här. En allians är 
enligt Walt: ”a formal or informal arrange-
ment for security cooperation between two 
or more sovereign states”.4 Följaktligen är 
alliansfrihet att betrakta som en frånvaro 
av sådana arrangemang liksom av nära, 
säkerhetspolitiskt betydelsefulla, förbin-
delser mellan stater. 

Naturligtvis härbärgerar allians(frihets)- 
begreppet en vidare begreppsmässig 
komplexitet. En premiss för samtliga 
nedanstående resonemang är att Förenta 
Nationerna (FN) fortsätter att utgöra en 

yttersta garant för folkrätten och att sä-
kerhetsrådet upprätthåller sitt ansvar för 
den globala världsordningens vidmakthål-
lande. Men om vi för våra mer blygsamma 
anspråk och för svenskt vidkommande kan 
acceptera denna premiss samt ovanstående 
definition, vilka vore då alternativen till 
en alliansfri hållning i säkerhetspolitiska 
spörsmål? 

Frågan låter sig på en formell nivå be-
svaras relativt enkelt, med hänvisning till 
ett fåtal internationella organisationer, till 
djupgående bilaterala åtaganden eller till 
specifika strategiska ställningstaganden. 
Därutöver kan man dock behöva nyansera 
diskussionen genom att gå in på karaktären 
och djupet av internationella engagemang, 
liksom vad gäller möjligheterna att sam-
tidigt förbli aktiv inom flera olika institu-
tionella fora och sammanhang. 

Vi menar att tre huvudalternativ behö-
ver ägnas särskild uppmärksamhet i en 
välbehövlig inventering av de möjligheter 
som uppstår i och med att Sverige tycks 
lämna alliansfriheten bakom sig. Dessa tre 
huvudalternativ är:

1  NATO-medlemskap; 
2  ett fördjupat säkerhetspolitiskt engage-

mang i EU/ESDP; 
3  övriga typer av multilaterala eller bi-

laterala säkerhetspolitiska samarbeten, 
med betoning på den nordiska dimen-
sionen. 

4  Walt, Stephen M: The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca,1987, s 12.
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Viktigt för en god analys är att de senaste 
årens dynamiska utveckling inom nämnda 
organisationer beaktas, men även att man 
försöker bedöma deras respektive framtida 
potential. Vi kommer att uppehålla oss vid 
nuet men eftersträvar att vår analys har en 
åtminstone 5-10-årig hållbarhet i de flesta 
avseenden.

När det gäller kriterier som kan användas 
som utgångspunkt för analysen finns det 
anledning att bejaka en eklektisk hållning 
och inte uteslutande ta sikte på ”klassiska” 
värden såsom handlingsfrihet, territoriell 
integritet, eller kollektiv säkerhet. Kung-
liga Krigsvetenskapsakademien har inom 
ramen för det så kallade ”Småstatspro-
jektet” tagit fram sex möjliga syften eller 
föremål för säkerhetspolitiska åtgärder, 
nämligen 

1  det egna territoriet, 
2  det egna närområdet, 
3  det område som vi via EU eller NATO 

förpliktigat oss att försvara, 
4  övriga globala eller nationella förplik-

telser, 
5  det egna samhället samt 
6  de egna medborgarna. 

De målsättningar som Försvarsberedning-
en formulerade i En strategi för Sveriges 
säkerhet (Ds 2006:1) för ett par år sedan 
är endast tre till antalet och tycks snävare 
i geografiskt hänseende, samtidigt som 
man lägger mindre vikt vid territoriellt 
försvar:

•  att värna befolkningens liv och hälsa;
•  att värna samhällets funktionalitet och
•  att värna vår förmåga att upprätthålla 

våra grundläggande värden som de-
mokrati, rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter.

För våra begränsade syften duger i stort sett 
Försvarsberedningens tre målsättningar 
som utgångspunkt för en analys, men en 
viss vidareutveckling och precisering av 
föremålen för säkerhetspolitiska åtagan-
den och de värden som ytterst ska tryggas 
kan vara på sin plats. Med ”samhällets 
funktionalitet” föreställer vi oss statlig 
infrastruktur i alla dess former, särskilt den 
som säkerställer kommunikationer, trans-
port, utrikeshandel och ekonomisk näring. 
Därtill kommer det privata näringslivets 
resurser och anläggningar, både sådana 
belägna i Sverige samt svenskägda eller av 
vilka svenskt näringsliv direkt beror.

Vidare anser vi att man med avseende 
på ”vår förmåga att upprätthålla våra 
grundläggande värden” inte längre kan 
dra en entydig gräns mellan nationella och 
europeiska institutioner som upprätthål-
ler dessa. Därmed bör inte bara svenska 
politiska institutioner, det vill säga re-
gering, parlament, rättsväsen, utan även 
EU-kommissionen, EU-parlamentet, EG-
domstolen med flera, kunna bli föremål 
för svenska säkerhetspolitiska åtgärder. 
Via den Europeiska säkerhetsstrategin från 
2003 har en sådan integrering av nationella 
och europeiska värden på sätt och vis redan 
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åstadkommits, men de praktiska konse-
kvenserna tycks dras mera sporadiskt.

Slutligen vill vi tillägga målsättningen 
”svensk handlingsfrihet med avseende 
på grundläggande säkerhetspolitiska al-
ternativ”. Denna målsättning är avsiktligt 
placerad sist på listan av analyskriterier 
på grund av regeringens och riksdagens 
kraftiga nedprioritering av alliansfrihet 
(och tidigare avskaffande av neutralitets-
begreppet ur den officiella diskursen). Men 
så länge som Sverige i reella termer inte 
har inträtt i en militär allians bör kriteriet 
enligt vårt synsätt behållas, utan att för den 
skull fungera som ett överordnat sådant.5 
Det huvudsakliga skälet är att om och när 
alliansfriheten överges så bör detta ske 
medvetet och efter saklig prövning samt 
offentlig debatt.

Dispositionen av nedanstående analys 
är enklast möjliga. Genomgången av vart 
och ett av de tre huvudalternativen inleds 
med en samtidsorienterad bakgrundsteck-
ning av NATO, EU/ESDP samt av övriga 
eventuella multi- respektive bilaterala 
säkerhetspolitiska åtaganden som hittills 
”förhindrats” av alliansfriheten. Denna ak-
tualiserade bakgrundsteckning mynnar så 
småningom ut i en jämförelse av förtjänster 
respektive utmaningar som kan förknippas 
med vart och ett av alternativen. 

För att undvika att vi uppehåller oss allt-
för mycket vid beskrivningar av formella 
avtal och organisationer eller utförliga 

historiska tillbakablickar kommer vi att 
begagna oss av en metodik lik den som 
undersökande journalister använder. Vi 
ställer oss nämligen till en början en fråga 
av grundläggande karaktär, men som vi 
hoppas fångar in aktuell debatt och samti-
digt kan fungera som utgångspunkt för en 
bred tematisk inventering. Vi frågar oss 
sålunda följande med avseende på de tre 
huvudalternativen:

•  Är ett NATO-medlemskap en inves-
tering för framtiden eller snarare en 
bekräftelse på alliansens historiska 
betydelse?

•  Sträcker sig europeisk solidaritet inom 
ramen för EU:s säkerhets- och försvars-
politik bortom krishantering, och i så 
fall hur långt?

•  Kan man bygga ett robust och lång-
siktigt säkerhetspolitiskt samarbete på 
nordisk grund? Och finns i ett sådant 
samarbete plats för en amerikansk, brit-
tisk eller tysk komponent?

naTO-alternativet, en gång till
Alla som följer NATO:s utveckling har un-
der de senaste femton-tjugo åren konfron-
terats med kritik som ifrågasatt delar av 
alliansens verksamhet och dess uppgifter, 
geografisk räckvidd och sammansättning 
(i samband med utvidgningsprocessen), 
militära förmåga och krisberedskap, med 
mera.6 NATO:s betydelse för fredens beva-

5  Inom parentes kan nämnas att ett självständigt ”miljökriterium” heller inte formulerats utan betraktas som 
del av ”liv och hälsa” under punkt 1. Anledningen är att miljöproblematiken inte på något omedelbart sätt 
är knuten till alliansfrågan.
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rande i Europa under det kalla krigets epok 
är inte längre en ideologisk stridsfråga, 
men till och med vissa av organisationens 
tidigare förespråkare är idag tveksamma 
till huruvida den lämpar sig för att be-
möta innevarande sekels säkerhetspoli-
tiska utmaningar. Tillspetsat uttryckt: Är 
ett NATO-medlemskap en investering för 
framtiden eller snarare en bekräftelse på 
alliansens historiska betydelse?  

De militära insatserna i Afghanistan 
under International Security Assistance 
Force (ISAF)-missionen har sedan flera 
år tillbaka blivit skådeplats för olika syn-
sätt om NATO och dess framtid. Till en 
början präglades samarbetet inom ISAF 
av det starka politiska stöd för USA som 
övriga medlemsländer ville ge uttryck för 
i kölvattnet av terroristattentaten i New 
York och Washington den 11:e september 
2001. Den amerikanska administrationen 
under George W Bush valde visserligen att 
tacka nej till erbjudandet av allierat militärt 
deltagande i den inledande fasen av Ope-
ration Enduring Freedom, men efter det 
att USA nedkämpat det synliga motståndet 
och drivit bort talibanregimen från makten 
anslöt sig ett stort antal länder till ISAF. 
Idag utgör den europeiska komponenten 
ungefär hälften av ISAF-styrkan. 

Det var i ett senare skede som svårig-
heterna att uppbåda tillräckliga styrkor 
och att tillåta användandet av trupp i of-

fensiva uppgifter demonstrerades. Delvis 
handlar det förstås om de politiska tvister 
som uppstod mellan USA och framför 
allt Frankrike och Tyskland över Irak-
kriget 2002-2003, och som framstod 
allra tydligast i FN:s säkerhetsråd. Men 
därutöver har rättsliga, politiska såväl som 
operativ-taktiska överväganden hos natio-
nella politiker och befälhavare begränsat 
effektiviteten framför allt avseende gemen-
samma insatser. Bristen på användbarhet 
av europeiska NATO-styrkor i offensiva 
uppgifter har inte minst kritiserats från 
amerikanskt håll.

Åtminstone en del av denna kritik tycks 
överdriven och till och med vilseledande. 
Kosovo Protection Force (KFOR) och 
ISAF har försett alliansen med en rad 
nyttiga erfarenheter. NATO:s krishanter-
ingskoncept, ämnat att överbrygga spän-
ningarna mellan militära och civila kom-
ponenter, hade knappast kunnat utvecklas 
lika framgångsrikt utan ex-Jugoslavien 
och Afghanistan som ”laboratorier”. Fast 
i mindre grad än den militärt präglade och 
USA-dominerade Operation Allied Force 
på Balkan 1999 (vilken utgjorde NATO:s 
första reella vapeninsats) har just Opera-
tion Enduring Freedom stegvis övergått 
till en genuint multilateral ansträngning, 
vilken dessutom bedrivs i svårförutsägbar 
miljö utanför den europeiska kontinenten.7 
Även om USA fortsatt representerar den 

6  Rynning, Sten: NATO Renewed: The Power and Purpose of Transatlantic Cooperation Palgrave MacMil-
lan, Basingstoke 2005. 

7  Redan Kuwaitkriget i början av 1990-talet kan för USA:s räkning betraktas som en “övning” i att organisera 
en multilateral koalition av nationella försvarsmakter. 
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klart största militära komponenten inom 
ISAF har väsentliga bidrag till stabilisering 
av Afghanistan gjorts av länder som en 
lång rad europeiska stater. Små och med-
elstora länder, som Kanada och Danmark, 
har särskilt hjälpt till med att utveckla 
krishanteringskonceptet.

Sammanlagt finns för närvarande unge-
fär 45 000 soldater inom ISAF-missionen 
och ytterligare 15 000 i Västra Balkan, 
först och främst i Kosovo, under NATO-
flagg. Därmed skaffar sig NATO kontinu-
erligt en typ av direkt erfarenhet av militär 
krishantering och samverkan med civila 
organisationer som bör kunna vara av stort 
värde för framtiden.  

Som bekant beslutades insatserna i 
Kosovo och Afghanistan i anslutning till 
upplevda säkerhetspolitiska hot mot intres-
sen i hjärtat av Europa respektive ett mer 
diffust men globalt terrornätverk med bas 
i bergslandskapet mellan Afghanistan och 
Pakistan. Samma direkta känsla av hot 
var inte förhanden under sensommaren 
2008, då väpnade strider i Georgien gav 
upphov till spänningar såväl mellan vissa 
NATO-medlemmar och Ryssland som 
inom alliansen. Denna gång kom olika 
synsätt om alliansens nutida och framtida 
roll att generera skiljaktiga tolkningar om 
huruvida NATO alls borde agera, och i så 
fall med vilka medel, för att stävja kon-
flikten mellan den ryska och den georgiska 
regeringen.

Den senare konflikten upplevdes som 
mer avlägsen, men hade samtidigt stor 
politisk sprängkraft genom att den be-
rörde medlemsländernas olika bilder 

av Ryssland. Inom NATO har politisk 
enighet kring hanteringen av relationen 
med Ryssland byggts upp under många 
år av diplomatiska ansträngningar. Under 
utvidgningsprocessen fanns hela tiden en 
möjlighet att erbjuda nya medlemsländer 
säkerhetspolitiska fördelar i och med 
tillträdet, vilket gjorde dem benägna att 
acceptera amerikanska och västeuropeiska 
föreställningar om att även ge Moskva 
en konsultationsmekanism och ett visst 
inflytande över alliansens prioriteringar. 
1997 års överenskommelse mellan NATO 
och Ryssland reglerar alltjämt relationen 
och kan ses som uttryck för ambitionen att 
undvika uppkomsten av nya skiljelinjer i 
Europa efter det kalla krigets slut. 

En liknande ambition låg till grund för 
Partnerskap för fred (PFP), det initiativ 
som tillkom i början av 1990-talet för att 
förbereda kandidatländer på ett eventuellt 
medlemskap i alliansen. På flera sätt kan 
PFP sägas vara det mest framgångsrika 
projekt NATO utvecklat och bedrivit se-
dan Sovjetunionens upplösning drygt ett 
och ett halvt decennium tillbaka i tiden. 
Denna konkretisering av medlemsper-
spektivet skapade i mitten av 1990-talet 
ett mått av stabilitet i flertalet stater mellan 
Ryssland och den dåvarande Europeiska 
Unionen, samt genererade incitament för 
att modernisera försvarsorganisationen 
och lösa kvarstående gräns- och minori-
tetskonflikter. 

PFP- och utvidgningsprojektet förstärkte 
inte minst alliansens karaktär som politiskt 
och socialt nätverk på det säkerhetspoli-
tiska området. NATO har naturligtvis alltid 
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bidragit till att skapa breda kontaktytor 
bland annat mellan officerare vid de in-
ternationella försvarshögskolor (NATO 
colleges) som länge bedrivit sin verksam-
het. Men PFP ledde till en betydligt vidare 
utbildnings- och informationsverksamhet 
som involverade anställda i försvars- och 
utrikesförvaltning på ett ”horisontellt” 
plan. Färre av aktiviteterna leddes av 
centrala NATO-organ och innehållet i 
många PFP-projekt togs som regel fram 
i en direkt relation mellan medlems- och 
kandidatland.   

Men medan en del av NATO:s  mest 
betydelsefulla aktiviteter under slutet 
av 1990-talet och början av 2000-talets 
första decennium ägde rum inom denna 
partnerskapskrets, är situationen annor-
lunda idag. PFP hade en hög status i kraft 
av att flertalet stater som ingick i denna 
samarbetsform därigenom förberedde sig 
för fullt medlemskap. Idag består PFP vid 
sidan av Sverige och Finland av länder 
som antingen inte vill (Irland och Öster-
rike) eller inte kan (ex-jugoslaviska stater 
samt Kaukasus) bli fullvärdiga medlem-
mar. Därmed har verksamheten inom PFP 
och det därtill hörande Euroatlantiska 
Partnerskapsrådet kommit att prioriteras 
ned av NATO.

Det är samtidigt under de senaste femton 
åren som NATO också utvecklats, i egen-
skap av instrument för politiskt beslutade 
interventioner, till vad som kan liknas vid 
ett slags ”frivilligbrandkår”. Vid insatserna 
på västra Balkan under 1990-talet fanns 
alltid enskilda regeringar med starka reser-
vationer mot bruk av vapenmakt mot ser-

biska reguljära eller paramilitära trupper. 
För den politiska sammanhållningens skull 
har NATO-medlemmar då inte motsatt sig 
majoritetens önskemål, men naturligtvis 
inte heller lämnat stora bidrag till dessa 
insatser.

Begränsningarna med frivillighet och 
bristande politiskt stöd för enskilda insatser 
har egentligen först tydliggjorts i samband 
med ISAF-missionen i Afghanistan. Som 
ovan nämnts har olika definierade natio-
nella mandat och en tilltagande tveksamhet 
att öka truppnärvaron i en alltmer riskabel 
säkerhetspolitisk miljö skapat irritation 
mellan alliansmedlemmar och frustration 
hos ansvariga befälhavare. Sannolikheten 
för en ännu större fragmentering av ISAF 
är uppenbar så länge som USA inte kan 
avvara styrkor som är uppknutna i framför 
allt Irak. 

Ytterst består därmed alltjämt de så kal-
lade säkerhetsgarantierna i artikel 5 som 
NATO:s främsta tillgång och bakomlig-
gande motiv till medlemskap. Likt en kom-
mersiell försäkring är en sådan mekanism 
för kollektivt försvar aldrig absolut och 
definitiv, men utgör en i fredstid ingången 
förpliktelse att bistå övriga ”försäkrings-
tagare” i ett kris- eller krigsläge. För att 
själv kunna räkna med stöd från andra 
måste man i en valsituation i första hand 
vara beredd att bistå övriga inom allian-
sen, och endast därefter eventuellt stödja 
utomstående. Det är betecknande att i den 
västerländska hemisfären har endast USA 
haft tillräckliga förmågor för att bilateralt 
göra säkerhets- och försvarspolitiska ut-
fästelser bortom artikel 5 såväl under det 
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kalla kriget som under senare år.8 
Efter en period av relativt lite uppmärk-

samhet åt alliansens ursprungliga funktion 
har det på senare tid funnits vissa tecken 
på en uppgradering av de institutioner och 
mekanismer som skapar trovärdighet åt 
kollektiva försvarsuppgifter. Framför allt 
de nya medlemsländerna i Central- och 
Östeuropa är intresserade av att NATO 
konsoliderar sina positioner i öster, för att 
säkerställa att Rysslands allt större eko-
nomiska tyngd inte används till att utöva 
påtryckningar på de mindre grannarna i 
väster. Det missilförsvar som USA under 
de närmaste åren kommer att etablera 
tillsammans med Polen och Tjeckien kan 
också ses som en ingrediens i denna 
konsolidering, dels för att möta hot från 
Mellanöstern och Iran, men givetvis också 
för att minska de nya medlemsländernas 
strategiska sårbarhet gentemot Ryssland. 

Rysslands starka reaktion på denna 
begränsade modifiering av det strategiska 
status quo har snarare stärkt än försvagat 
polska, tjeckiska, och baltiska regeringars 
beslutsamhet att se om sina hus. Detsamma 
gäller Moskvas militära oproportionerligt 
stora straffexpedition in på georgiskt ter-
ritorium under augusti 2008, efter vad som 
verkar ha varit pro-ryska provokationer 
och georgiska motattacker på militära och 
politiska mål i den sydossetiska provinsen. 
I ett vidare perspektiv och på längre sikt 
handlar det förmodligen dock mer om sy-

nen på NATO som en regionalt förankrad 
organisation som sanktionerar och genom-
för enstaka ”out-of-area” operationer, al-
ternativt axlar ett betydande globalt ansvar 
för världsfreden och utvecklar relationer 
med andra multilaterala institutioner – som 
till exempel ASEAN och Afrikanska Unio-
nen – på det säkerhetspolitiska området.

Alliansens europeiska förankring är 
för all del uppenbar i och med att USA 
fortfarande har 95 000 försvarsanställda 
på kontinenten. Debatten om NATO:s 
framtida aktionsradie och användbarhet 
bortom Europa lär emellertid intensifieras 
i samband med bytet på presidentposten i 
USA i början av 2009, samt på grund av re-
formprocesser som redan pågår innan- och 
utanför NATO. Det är sedan en tid planerat 
att NATO:s strategiska koncept från 1999 
ska revideras, och i samband med detta 
kommer även den bredare säkerhetsmiljön 
i den transatlantiska sfären att analyseras. 
Frankrikes planerade återinträde i den 
militärt integrerade delen av NATO:s 
institutionella samarbete och de impulser 
som president Nicolas Sarkozy gett för för-
svarsreformer kan också ge en välbehövlig 
knuff i riktning mot förändring. 

Förändringstrycket måste nog också öka 
för att en del av NATO:s nuvarande trovär-
dighetsproblem ska kunna komma ner på 
en hanterbar nivå. För närvarande tillåts 
till exempel det triangulära dramat mellan 
Turkiet-Grekland-Cypern att generera ope-

8  Exakt vilka utfästelser som gjorts är inte enkelt att bevisa eftersom de inte sällan är inofficiella, men efter 
Suezkrisen 1956 blev Storbritannien och Frankrike generellt sett betydligt mer återhållsamma med löften 
om militärt bistånd.
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rativa svårigheter för hela alliansen. Men 
flertalet europeiska NATO-medlemmar vill 
precis som tidigare få del av USA:s oerhört 
mycket större försvarskraft, trots att denna 
för tillfället är ansträngd i Irak och Afgha-
nistan. I och med att Barack Obama och 
demokraterna i januari 2009 tar makten 
i Washington verkar det troligt att USA 
å sin sida önskar återskapa ett nära part-
nerskap till sina europeiska allierade, för 
att uppträda som en ”välvillig hegemon” 
och dra nytta av dessa vänners ibland mer 
förtroendefulla relationer med regeringar 
i Asien, Afrika och Latinamerika.9 

För svenskt vidkommande är NATO:s 
framtida utveckling på lång sikt natur-
ligtvis svårbedömbar. Men det tycks inte 
finnas någon anledning till att tro att de tre 
huvudingredienser som ovan skisserats, 
och vars betydelse vidimeras i en mängd 
forskningsrapporter, kommer att omvand-
las på ett genomgripande sätt under de när-
maste åren. Ingen ledande politiker har på 
allvar föreslagit att alliansen ska monteras 
ned eller ersättas av någonting annat, och 
nytillskottet av medlemmar samt Frankri-
kes planerade återinträde i dess mitt borgar 
för att försöken att stärka den inte avstan-
nar. Den kollektiva försvarsmekanismen 
kan till och med vara på väg att stärkas 
något, möjligen på bekostnad av militära 
interventioner och långsiktiga insatser. Ett 
mer självmedvetet uppträdande hos de nya 

medlemsländerna kan mycket väl medföra 
att NATO som ”frivilligbrandkår” sätts in 
mera sällan.

Det betyder i sin tur inte att diverse 
lärospån från Kosovo, Afghanistan och 
andra missioner inte skulle kunna bidra 
till en mer adekvat beredskap för framtida 
interventioner. Det var medvetenheten om 
brister i europeiska förmågor i samband 
med FN- och NATO-insatserna i Bosnien-
Herzegovina samt interventionen i Kosovo 
1999 som föranledde den reformprocess 
som parallellt ägt rum inom NATO och 
EU, och som syftar till att åtminstone i 
någon mån skapa förutsättningar för sä-
kerhetspolitiskt handlande utan storskaligt 
amerikanskt deltagande. På samma sätt är 
det sannolikt att svårigheterna som många 
NATO-länder idag upplever i Afghanistan 
kommer att ge nytt bränsle åt debatten om 
civil-militärt samarbete, interoperabilitet, 
likhet i truppers mandat, med mera. Allt 
fler experter tycks luta åt att det är vikti-
gare att lära sig av gemensamma missioner 
bottom-up än att samla beslutsfattare kring 
ett bord och försöka få dem att enas om 
abstrakta samarbetskoncept, top-down.  

I sådana sammanhang ter sig Sverige 
som ett föregångsland. Utan tillgång till 
de allra viktigaste beslutsfora inom NATO 
har Sverige skaffat sig ett rykte av att vara 
pragmatiskt och samarbetsorienterat. På 
det militärtekniska området är man av allt 

9  Lundestad, Geir: “Empire by Invitation in the American Century”, i Michael Hogan, (red):The Ambiguous 
Legacy: U.S. Foreign Relations in the American Century, Cambridge University Press, New York 1999.
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att döma mer NATO-interoperabelt än de 
nya medlemsländerna redan i nuläget. 
På grund av den svenska benägenheten 
att delta i ett antal viktiga operationer, 
inklusive ISAF, har amerikanska diplo-
mater flera gånger hävdat att en svensk 
medlemsansökan skulle kunna godkännas 
på rekordtid. 

Det är uppenbart att Sverige avdelat en 
förhållandevis stor andel av sina militära 
resurser och trupper för internationella 
insatser, vilket är precis det slags erfaren-
het och åtagande på vilket NATO bygger 
sin verksamhet. Sverige har även god 
kompetens på IT-området, där alliansen 
inom ramen för sin Cyber Defence Mana-
gement Authority är i färd med att bygga 
upp en ”försvarsförmåga”. I många andra 
sammanhang, däremot, kan man inte 
räkna med något betydande inflytande. 
Det gäller till exempel NATO:s Nuclear 
Planning Group, som helt domineras av 
kärnvapenmakterna USA, Storbritannien 
och Frankrike.

EU och ESdP, med och utan 
lissabonfördrag
Om NATO främst kännetecknats av en 
period av kunskapsuppbyggnad på det ope-
rativa planet, har EU och ESDP snarast ge-
nomgått en expansion på det konceptuella 
och organisatoriska området. ESDP fyller 
snart tio år och tillkomsten av Kommittén 

för utrikes- och säkerhetspolitik, den Mili-
tära Staben, den Höge Representanten och 
dennes stab, liksom senare den Europeiska 
säkerhetsstrategin och den Europeiska för-
svarsbyrån, har spätt på vad David Allen 
kallat ”brysseliseringen” av beslutsfattan-
deprocesserna på området.10  Men de mer 
precisa säkerhetspolitiska återverkning-
arna av denna dynamiska utveckling inom 
och mellan institutioner tycks fortfarande 
höljda i dunkel. Än en gång utgår vi ifrån 
en tillspetsad formulering: Sträcker sig 
europeisk solidaritet inom ramen för EU:s 
säkerhets- och försvarspolitik bortom kris-
hantering, och i så fall hur långt?

Å ena sidan ser vi alltså denna historiskt 
sett snabba utveckling, och ett imponerande 
mått av institutionell kreativitet och flexibi-
litet via ett samspel mellan medlemsländer 
och EU-organen. EU är via ESDP numera 
ofta aktivt utanför EU-länderna, på Balkan 
och i Afrika. Det finns inom regelverket 
för ESDP möjligheter att bjuda in ett stort 
antal länder att delta i en specifik mission, 
som i Operation Althea i Bosnien med så 
många som trettiotre stater, till Artemis i 
Demokratiska Republiken Kongo med ett 
litet fåtal. Inte minst är det intressant att 
även icke-europeiska stater får möjlighet 
att delta i ESDP-sammanhang. 

Å andra sidan har vi en beslutsprocess 
där staterna bevarar sin vetorätt, och 
som därför tenderar att vara långsam och 

10  Allen, David:“Who Speaks for Europe? The Search for an Effective and Coherent Foreign Policy”, i John 
Peterson och Helene Sjursen, (red): A Common Foreign Policy for Europe? Competing Visions of the CFSP 
Routledge, London 1998, s 54-56. 
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tungrodd. Den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (GUSP) arbetar med 
hjälp av fyra olika instrument. Generella 
riktlinjer och gemensamma strategier be-
slutas av det Europeiska Rådet. De övriga 
två, gemensamma handlingar och gemen-
samma positioner, hanteras däremot direkt 
av Ministerrådet. De första två realiseras 
för övrigt via ordförandeskapet, medan Ge-
mensamma handlingar sköts via Kommis-
sionen och ordförandeskapet tillsammans. 
Gemensamma positioner implementeras 
normalt av medlemsländerna.

Finansieringen är fortfarande ett syn-
nerligen komplicerat kapitel. GUSP har 
en liten budget även om den ökat nästan 
tiofaldigt under de senaste fem åren, till 
200 miljoner euro 2008. ESDP byggde 
ursprungligen på att kostnaderna övertogs 
direkt av de bidragande medlemsländerna, 
men många röster har höjts för att man ska 
frångå denna princip. En utveckling mot 
separat finansiering menar man rimligtvis 
kommer att göra regeringar mer benägna 
att delta i ESDP-missioner i framtiden.

Det finns åtminstone tre problemställ-
ningar som sysselsätter beslutsfattare såväl 
som utomstående bedömare. Dels handlar 

det om vilka typer av förmågor som EU 
har eller är på väg att utveckla.11 Inte minst 
den militära komponenten är föremål för 
ständig diskussion på grund av att stater 
historiskt sett inte brukar avhända sig kon-
trollen över våldsmakt. Dels är forskarna 
intresserade av huruvida EU är på väg mot 
ett mer självständigt aktörskap. De flesta 
är idag beredda att besvara frågan om fö-
rekomsten av ett regionalt aktörskap med 
ja, men är mer tveksamma beträffande ett 
globalt aktörskap.12 Man pekar bland annat 
på Frankrikes och Storbritanniens vetorätt 
i FN:s säkerhetsråd som begränsning, samt 
att unionens inflytande tycks minska ju 
längre bort från den europeiska kontinen-
ten vi befinner oss.13 

Utgår man ifrån en vid, holistisk defini-
tion av strategibegreppet kan man konsta-
tera att EU bedriver politik och långsiktiga 
program med strategiska kvaliteter. Det 
handlar först och främst om att man änd-
rat förutsättningarna för konfliktbeteende 
i Europas närområde genom att man i 
samband med östutvidgningen skapade 
helt nya politiska och ekonomiska inci-
tament. Det gäller för det andra att man 
numera samarbetar mer intensivt inom 

11  Smith, Michael E: Europe’s Foreign and Security Policy: The Institutionalization of Cooperation, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2004; Biscop, Sven och Andersson, Jan Joel (red): The EU and the 
European Security Strategy: Forging a Global Europe, Routledge, London and New York 2008.

12  Engelbrekt, Kjell  och Hallenberg, Jan (red): The European Union and Strategy: An Emerging Actor 
Routledge, London 2008.

13  Intressant här är den åternationalisering som kan observeras i etablerandet av de fem högkvarteren, vilka 
ger en distinkt nationell prägel åt operationer som leds från, till exempel, Paris. Problemet att styra en orga-
nisation med 27 medlemsstater leder dock gärna till en vilja att koordinera närmare stormakterna emellan. 
Se även president Sarkozys förslag till ledargrupp av EU-länder bestående av de sex största länderna.
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försvarsmaterielområdet, reducerar den 
gemensamma sårbarheten i energi- och 
infrastrukturhänseende, bättre koordinerar 
utbytet av civila underrättelser, med mera. 
Därmed har man en bättre grund att stå 
på vid en eventuell, framtida gemensam 
kris- eller konflikthantering. 

Samtidigt kan vi konstatera att denna 
utveckling mot en mer sammanhållen, 
institutionell aktör endast genererat en 
mycket begränsad självständig konflikt-
hanteringsförmåga, och att denna förmåga 
under överskådlig tid inte lär kompletteras 
med en kapacitet att leda och föra krig. 
Denna senare förmåga är helt i händerna 
på medlemsstaterna, och då främst Stor-
britannien och Frankrike. Även Tyskland 
och Italien kommer långt efter.

Frågan om EU:s eventuellt specifika 
karaktär som internationell aktör utgör 
en tredje central frågeställning. Ibland 
kan man tycka att beteckningen av EU 
som en postmodern aktör eller politiskt 
system främst beror på en brist av förmå-
gor liknande de som större medlemsländer 
kan mobilisera, och att bedömare som 
talar om EU som ”civilmakt” gör en dygd 
av denna brist.14 Men det finns också de 
som anser att EU faktiskt har betydande 
resurser till sitt förfogande, och att dessa 
specifika resurser – eller de sätt på vilket 
man använder dem – bör beskrivas som 
”postmoderna”.  

Enligt Robert Cooper, som länge arbetat 
för Kommissionen, består det postmoderna 
med EU:s utrikes- och säkerhetspolitik i att 
den traditionella gränsdragningen mellan 
utrikes- och inrikes frågor inte är giltig. 
EU gör inte en sådan skillnad, och agerar 
med en mängd åtgärder och program som 
snarast undergräver distinktionen. EU-
stater bevakar inte heller svartsjukt sin 
suveränitet och sitt våldsmonopol, utan 
tillåter rättsligt och inrikespolitiskt samar-
bete över gränserna.15 Cooper understryker 
samtidigt att EU inte får skygga inför att 
utveckla och begagna sig av olika former 
av tvångsmedel i sin utrikes- och säker-
hetspolitiska repertoar.

Hur som helst tycks den svenska håll-
ningen till EU och ESDP ha genomgått 
en rejäl omvärdering under de tolv till 
femton år som mer precisa ställnings-
taganden utmejslats, det vill säga sedan 
medlemskapsfrågan ställdes på allvar. 
Från att i alliansfrihetens namn begära 
avsteg från de politiska åtaganden som 
EU-medlemskapet innebar i mitten av 
1990-talet, kom Sverige över tid att bli 
en alltmer pådrivande aktör på området. 
Tillsammans med Finland bidrog Sverige 
redan på 1990-talet till att fylla ”Peters-
berg-uppgifterna”– som definierar EU:s 
krishanteringsbefogenheter – med inne-
håll. Genom att acceptera ansvaret för och 
ambitiöst utveckla stridsgruppkonceptet 

14  Stavridis, Stelios:  ”’Militarising’ the EU: The Concept of Civilian Power Europe Revisited”, The Inter-
national Spectator, vol. 36, nr. 4, oktober/december 2001.

15  Cooper, Robert:The Breaking of Nations: Order and Chaos in the 21st Century Atlantic, London 2003, s 
36-37.
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under första hälften av 2008 levererade 
man dessutom ett väsentligt bidrag till den 
gemensamma kapacitetsuppbyggnaden. 
Det är också allmänt känt att svenska 
utrikes- och försvarsdepartementen kon-
tinuerligt bemödar sig om en hög profil i 
ESDP- och GUSP-sammanhang.

Fördelarna i termer av en reell, om än för 
det mesta marginell, påverkan på EU som 
regional och global aktör är för svenskt 
vidkommande uppenbara. Vidare innebär 
ett omfångsrikt samarbete med EU-organ 
och övriga medlemsländer en kunskaps- 
och nätverksuppbyggnad som kan bli av 
stort värde om och när väsentliga natio-
nella intressen står på spel. Det är uppen-
bart att både Sverige och Finland emellanåt 
också föreställer sig att man via sådana 
aktiviteter och åtaganden ”investerar” i 
en långsiktig relation, i förtroendekapital 
och i det som brukar betecknas ”europeisk 
solidaritet”. 

Frågan är vad som avses med nämnda 
europeiska solidaritet, och när man tän-
ker sig kunna göra bruk av det ”kapital” 
som där genererats. Till skillnad från 
NATO erbjuder EU och ESDP som alla 
vet ingen ”försäkring”, i den mening som 
nämndes ovan. I det här avseendet kan 
det i officiella texter för all del te sig som 
om svenska beslutsfattare gör sig mindre 
illusioner än sina finländska kollegor. I 
den rapport om ett eventuellt finländskt 

NATO-medlemskap som publicerades av 
utrikesministeriet 2007 talas om ”security 
guarantees resulting from Finland’s EU 
membership”.16 (Samtidigt bör beaktas 
att FIIA:s forskningsrapport ägnad NATO 
från samma år valde att något försiktigare 
tala om EU:s ”potential security guaran-
tees”.17)

Lissabon-fördraget, ifall det slutgiltigt 
antas, skulle omedelbart innebära en vä-
sentlig skärpning av formuleringarna om 
europeisk solidaritet. Men oavsett detta 
är det förmodligen rimligast att betrakta 
gemensamma utfästelser som politiska ga-
rantier eller – med hjälp av ovan begagnade 
analogi beträffande NATO – som ett slags 
del- eller halvförsäkring. Begränsningarna 
härvidlag finns inte uteslutande hos EU 
eller ESDP utan i den alleuropeiska insti-
tutionella kontext inom vilken de senare 
opererar. Här finns andra ”delförsäkringar” 
i kraft av den Europeiska konventionen 
om mänskliga rättigheter och Europarådet, 
Organisationen för samarbete och säkerhet 
i Europa (OSSE), och andra mellanstatliga 
och icke-statliga organ och rörelser. Och 
därutöver finns förstås NATO självt.

Det sista kan kanske behöva understry-
kas. Vi bör eventuellt till och med betrakta 
sannolikheten för en långtgående utvidg-
ning av mandat, förmågor och aktionsradie 
för EU och ESDP som direkt avhängiga 
en föregående minskning av NATO:s roll 

16  Report on the Effects of Finland’s Possible NATO Membership, Ministry for Foreign Affairs of Finland, 
21 december 2007, s 4.

17  Salonius-Pasternak, Charly (red): From Protecting Some to Securing Many: NATO’s Journey from a 
Military Alliance to a Security Manager, The Finnish Institute of International Affairs, FIIA report 2007, 
nr. 17, s 8; (min kursivering av “potential“)
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i Europa. Omvänt betyder det att NATO 
i mån av betydligt vidare befogenheter 
och uppgifter från sina regeringar skulle 
kunna föranleda att EU på motsvarande 
sätt anpassar sig och återgår till att agera i 
enlighet med en snävare tolkning av ”Pe-
tersberg-uppgifterna” och krishantering 
utan fredsframtvingande målsättningar. 
Vi återvänder till dessa resonemang om 
sambanden mellan utvecklingspotentialen 
hos de olika organisationerna i slutsatserna 
nedan.

den nordiska samarbetspragmatismen 
och dess begränsningar
Få har uppmärksammat att Sverige ensidigt 
redan avgett ett slags solidaritetsförklaring 
till förmån för övriga medlemsländer i EU 
liksom till de nordiska länderna, det vill 
säga till Norge och Island utöver kretsen 
av unionsmedlemmar. I Försvarsbered-
ningens rapport från december 2007 heter 
det att: 

Sverige kommer inte att förhålla sig 
passivt om en katastrof eller angrepp 
skulle drabba ett annat medlemsland eller 
nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa 
länder agerar på samma sätt om Sverige 
drabbas.18 

Man kan diskutera vidden av detta åta-
gande givet att formuleringen ”kommer 

inte att förhålla sig passivt” rymmer ett 
avsevärt stort utrymme för tolkning. 
Flera departement och myndigheter har 
den senaste tiden i vilket fall som helst 
visat sig villiga att stärka banden till de 
nordiska grannländerna både inom och 
utanför EU:s ram. Intressant nog har flera 
grannländer besvarat svenska signaler om 
eventuellt samarbete i positiv anda. Ånyo 
med en tillspetsad formulering frågar vi: 
Kan man bygga ett robust och långsiktigt 
säkerhetspolitiskt samarbete på nordisk 
grund? Och finns i ett sådant samarbete 
plats för en amerikansk, brittisk eller tysk 
komponent?

Diskussionen i detta ämne har blossat 
upp på kort varsel under den senaste tiden, 
och inte bara i Sverige. Försvarsdeparte-
menten i Sverige, Norge och Finland får 
nog anses ha undersökt förutsättningarna 
mest utförligt och ur detta dragit slutsatsen 
att nordiskt samarbete har goda förutsätt-
ningar inom fyrtio olika områden. Sju av 
dessa fyrtio områden framhålls dessutom 
särskilt av överbefälhavarna från samtliga 
tre länder.19 De sju utpekade samarbets-
områdena är:
•  utveckling av mekaniserade markför-

band och understödssystem; 
•  sjöövervakning inklusive beredskap för 

miljöhot såsom oljeutsläpp;

18  Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys, Försvarsdepartementet, 4 december 2007, 
(Ds 2007:46), s 11.

19  Diesen, Sverre; Kaskeala, Juhani och Syrén, Håkan: ”Nytt steg för Nordens försvar”, Svenska Dagbladet, 
18 juni 2008.
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•  luftövervakning och gemensamt utnytt-
jande av luftrummet;

•  transporter och drift av baser;
•  skjut- och övningsfält för olika försvars-

grenar kan brukas gemensamt;
•  militär utbildning och specialisering;
•  sjukvård med fältsjukhus och delade 

undsättningsresurser.

Från ett rationaliseringsperspektiv tycks 
samtliga utpekade samarbetsområden syn-
nerligen välmotiverade. När det gäller de 
senare exemplen på ovanstående lista bör 
man relativt enkelt kunna finna en arbets-
delning som är både kostnadsbesparande 
och säkerhetspolitiskt försvarbar i tider av 
fred och stabilitet. De principiella frågor 
som denna typ av nära nordiskt samarbete 
reser går emellertid bortom fredstida rela-
tioner, såväl de mellan samarbetspartners 
som till övriga relevanta aktörer. 

Hittills har diskussionen av allt att döma 
främst förts i effektivitetstermer. Men på 
grund av de förpliktelser som Norge, Dan-
mark och Island i egenskap av NATO-län-
der behöver sätta främst är det emellertid 
osannolikt att samarbetsprojekten kan bli 
av den karaktären att de kan fortlöpa i ett 
läge av kris eller krig, eftersom de hotar 
att kompromettera potentiella kollektiva 
försvarsåtgärder. I fredstid kan man med 
fördel organisera gemensamt utnyttjande 
av skjut- och övningsfält, specialiserad 
officersutbildning, delat ansvar för fält-
sjukvård vid militära insatser. Men system 
för samnordisk sjö- och luftövervakning 
kan inte gärna byggas upp för fredstida 
användning, och sedan ”renationaliseras” 

i ett skarpt läge. Det senare skulle innebära 
att en alliansfri stat integrerar vitala delar 
av sina underrättelse- och eldlednings-
system i ett eller flera NATO-länders 
försvarsstrukturer.

Den typ av samarbete som måste för-
utsättas kunna operera även i tillstånd av 
kris eller krig kan därför rimligtvis endast 
ingås med ett annat alliansfritt land, det 
vill säga Finland. I detta fall finns varken 
mellanstatliga, folkrättsliga eller säker-
hetspolitiska begränsningar. Ett allians-
fritt land som inte längre planerar för att 
eftersträva neutralitetsstatus i kris- och 
krigstider kan naturligtvis etablera ett nära 
samarbete med ett annat alliansfritt land. 
Ett sådant samarbete kan i princip vara hur 
långtgående som helst, åtminstone till den 
punkt när själva begreppet alliansfrihet 
mister sin innebörd och en alliansrelation 
materialiseras.

Från säkerhetspolitisk horisont är dock 
denna punkt av mycket stor betydelse, 
eftersom den utgör en geopolitisk tipping 
point där utomstående kan komma att 
betrakta samarbetet som institutionaliserat 
och därmed dra långtgående konsekvenser 
om utrikes relationer och försvarspolitik 
gentemot båda dessa länder. Oavsett hur 
man officiellt beskriver det säkerhetspoli-
tiska samarbetet partnerländer emellan kan 
det med andra ord komma att betraktas som 
en informell allians av andra aktörer. Detta 
är för övrigt precis vad som förutsägs via 
den definition (av Stephen Walt) av allians-
begreppet som inledningsvis citerades.

Också av demokratiskpolitiska skäl 
kan man på goda grunder hävda att en 
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sådan förändring av ett eller flera länders 
säkerhetspolitik bör redovisas öppet och 
debatteras i politiska fora. I likhet med 
ett lands medlemskap i NATO är det ett 
ställningstagande som på sikt kan få långt-
gående återverkningar för samma lands 
medborgare. 

Utifrån ovanstående resonemang ter 
det sig särskilt väsentligt att differentiera 
mellan nordiska samarbetsprojekt som 
främst genererar besparingar och ökar 
försvarskraften hos de enskilda ländernas 
försvarsmakter å den ena sidan, och projekt 
som inte kan undgå att få säkerhetspo-
litiska återverkningar å den andra. Den 
första typen av nordiskt samarbete kan 
– ifall det är tydligt definierat – innebära 
väsentliga reduceringar av kostnader i 
termer av försvarsanläggningar, personal, 
materiel, med mera. I dagens läge är det 
svårt att se allvarliga invändningar till att 
ta några steg i denna riktning, i alla fall 
från svensk horisont.

Betydligt annorlunda är det med samar-
bete som berör militäroperativa funktioner, 
och som inte gärna kan upphävas eller 
avbrytas i ett kris- eller krigsläge. För 
Sverige är detta alternativ för all del en 
möjlig utvecklingslinje om vi är beredda 
att lämna alliansfriheten bakom oss. På sätt 
och vis kan man, om man vill, tolka den 
stora nyheten i ovanstående solidaritetsför-

klaring ur Försvarsberedningens rapport 
2007 som ett betydelsefullt kliv i denna 
riktning. I nämnda solidaritetsförklaring är 
det svenska löftet att inte förhålla sig pas-
sivt gentemot NATO-länder som Norge, 
Danmark och Island närmast betydelse-
löst, eftersom de senare ju redan åtnjuter 
skydd via Atlantpaktens artikel 5. Det gör 
däremot inte Finland. Därmed är Sverige 
egentligen det första land som officiellt, om 
än i vaga termer, uttryckt solidaritet med 
Finland inför ett skarpt läge.20 

Ett regelrätt försvarsförbund verkar 
inte stå på den politiska dagordningen på 
någondera sidan Östersjön. Men möjligen 
finns det en hypotetisk variant av det kalla 
krigets ”nordiska balans” att vaska fram 
ur ett fördjupat försvarssamarbete mellan 
Sverige och Finland. En ömsesidig, ”mjuk” 
solidaritetsförklaring vore en komponent i 
en sådan balans (med färre ”lösa delar” än 
den nordiska balans man talade om under 
kalla kriget), och ”återförsäkringar” till 
NATO och EU via PFP respektive ESDP 
kunde utgöra ytterligare ingredienser. Det 
är obestridligt att tanken om en närmare 
samordning av svenska och finländska 
försvarsresurser, utöver de informella 
konsultationer som förekommit tidigare, 
inrymmer intressanta utvecklingsperspek-
tiv. Bland annat skulle det bli enklare att 
vidmakthålla officerskompetens för stor-

20  Finland var annars tidigt med att deklarera att man inte skulle vara ”neutral” ifall ett annat EU-land angreps. 
Denna ”mjuka”, diffust riktade solidaritetsförklaring gjordes i mars 1997, något som uppmärksammades av 
Sverker Åström och Magnus Holm i den säkerhetspolitiska utredning som färdigställdes samma år (SOU 
1997:143, s 69-70).
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skaliga militära operationer trots de senaste 
årens förbandsnedskärningar (särskilt i 
Sverige). Med tanke på energifrågans väx-
ande betydelse verkar det likaledes san-
nolikt att ett svensk-finländskt samarbete 
skulle ha väsentligt bättre förutsättningar 
att möta rysk politisk-ekonomisk expansi-
on som på senare år tycks ha uppgraderats 
i takt med ökande intäkter från olje- och 
gasfyndigheter.21 

Det är väl inte alldeles otänkbart att USA, 
Storbritannien eller eventuellt Tyskland på 
olika sätt skulle vara beredda att stödja 
ett sådant arrangemang med bilaterala 
avtal och utfästelser av ”mjuk karaktär”. 
Hur man i Washington kommer att se på 
Östersjöområdet är i nuläget dock osäkert 
både på grund av Obamas ännu icke fast-
lagda strategi för norra Europa samt givet 
den tilltagande tveksamhet inför ytterli-
gare strategiska åtaganden som uppstått i 
kölvattnet av de enorma satsningar landet 
gjort i Mellanöstern och Asien. Tyskland 
har hittills prioriterat säker tillförsel av 
energiråvaror från Ryssland framför andra 
överväganden, men man kan naturligtvis 
komma att modifiera sin politik framöver. 
Storbritannien har demonstrerat ett visst 
intresse för Östersjön, ett engagemang som 
under vissa betingelser eventuellt skulle 
kunna förstärkas.

Slutsatser
Med NATO som en fungerande militäral-
lians, om än en organisation i svårigheter 
bland annat behäftade med ISAF-mis-
sionen, finns förstås ett tydligt alternativ 
till alliansfrihet för Sverige. Med NATO 

vet man ungefär vad man får. Alliansen 
uppvisar som sagt vissa svaghetstecken 
men lär knappast upplösas eller ersättas 
med något annat. I så fall är detta ”andra” 
för övrigt med stor sannolikhet en politisk-
militär garanti eller ömsesidig solidaritets-
förklaring på EU-nivå, vilken Sverige bör 
kunna tillträda i samma ögonblick som den 
formuleras. Med andra ord vet man inte 
bara vad man får, utan vilket alternativ som 
eventuellt skulle stå till buds i (ett avlägset) 
andrahandsval. 

Är de två övriga alternativen därför att 
betrakta som ”skenalternativ”? Det vore 
nog ändå att göra det lite för enkelt för 
sig. Såväl EU/ESDP som nordiskt samar-
bete rymmer förvisso också en intressant 
utvecklingspotential, och står på sätt och 
vis i bättre samklang med moderna uppfatt-
ningar om säkerhetspolitiska utmaningar. I 
en tid då de politiska, militära och ekono-
miska dimensionerna av hot flyter samman 
kan man för egen del behöva tillgång till 
beslutsmekanismer och fora där samtliga 
aspekter berörs. Härvidlag är förhandlingar 
om handelsavtal och inre marknadsfrågor 
inom EU i vid mening sannolikt mer 
betydelsefulla än ESDP-instrumentet. 
Samtidigt kan nordisk samverkan för att 
åstadkomma konkreta åtgärder i Östersjö-
området också ha betydande inverkan på 
det säkerhetspolitiska läget.

Om alliansfriheten nu verkligen är på 
väg att utrangeras kan det i alla händelser 
finnas anledning att undvika en enögd dis-
kussion om förtjänster och begränsningar 
med något enstaka av de tre alternativen 
som här analyserats. Dels finns en möj-
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lighet, vilket i viss mån redan utnyttjats, 
att bygga vidare på samtliga tre kompo-
nenter. Därutöver kan man också försöka 
säkerställa att ansträngningarna i enlighet 
med vart och ett av alternativen ständigt 
är ömsesidigt förstärkande. Med tanke på 
att säkerhetspolitiken sköts av två departe-
ment i Stockholm och dessutom påverkas 
mycket väsentligt av det löpande arbetet 
vid ständiga representationen i Bryssel är 
en sådan samordning av nationella intres-
sen inte alldeles enkel.

För det andra bör man uppmärksamma 
de intima samband som existerar mellan 
de tre alternativen. Ett scenario med ett 
vitaliserat NATO, prioriterat av en nyvald 
amerikansk president, kommer sannolikt 
att ta en del vind ur EU-seglen på det säker-
hetspolitiska området. Väljer Sverige och 
Finland inte att söka NATO-medlemskap 
i ett sådant läge, är det tänkbart att man 
förlorar i inflytande över frågor kring 
europeisk säkerhet, inklusive spörsmål 
som har stor betydelse i Östersjöregionen. 
Omvänt kan ett försvagat NATO bana 
väg för ett mer ambitiöst säkerhets- och 
försvarspolitiskt utvecklingsarbete inom 
EU och ESDP, och därmed placera Sverige 
väl i relevanta sammanhang. 

Med detta sagt skulle man kunna hävda 
att de ovan nämnda huvudvarianterna av 
nordiskt samarbete i olika utsträckning 
tycks mer eller mindre kompatibla. Ett 
försvagat NATO och ett stärkt EU/ESDP 
bör lämpligen kunna kombineras med 
den allnordiska form av säkerhets- och 
försvarssamarbete som även inkluderar 
NATO-medlemmar. Utan att kompromet-
tera den kollektiva försvarsmekanismen 
kan det mycket väl tänkas att Norge, 
Danmark och andra nordiska länder öns-
kar dela på kostnader och resurser, i akt 
och mening att öka de enskilda ländernas 
försvarskraft. 

Är situationen den omvända, de vill säga 
att NATO stärks och EU/ESDP inte längre 
utvecklas ytterligare, kan man hävda att 
ett nära försvarssamarbete mellan Sverige 
och Finland blir en mer intressant option. 
I detta scenario kan länderna fördjupa 
och förankra samarbetet i den mån som 
beslutsfattare och väljare så önskar, och 
endast helt (och eventuellt uttryckligen) 
överge alliansfriheten vid ömsesidiga 
önskemål om detta. 

Författaren är lektor på Försvarshögskolan 
och ledamot av KKrVA.


