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Abstract 
There are changes in Sweden's foreign policy, and Sweden is no longer a non-aligned and 

neutral nation. Sweden has expressed a willingness to actively participate in creating peace 

and stability in the world by giving and receiving military assistance in case of war, crisis or 

disaster. This is described as complete turnaround in Swedish policy compared to the 

neutrality and non-alignment during the Cold war. 

However new research shows that defence cooperation is not new in the Nordic region. 

Sweden cooperated secretly with Denmark and Norway, two NATO countries, about co-

operative defence of Scandinavia during the Cold War. 

Is our historical picture wrong and what we perceive as new and revolutionized not 

particularly new? Is today's open Nordic defence cooperation a continuation of what was done 

in secret during the Cold War? The essay investigates and compares two different Swedish 

defence cooperation’s where one was previously secret and the other is open. By comparing 

the motives, objectives, drivers and outcomes differences and similarities in the design will be 

explained and compared. 

The study demonstrates significant differences in the motives and driving forces between the 

Cold War and today. The study has however revealed many similarities in the objectives and 

outcomes of the two defense cooperation. 

The study finds basis for further critical examination of the relationship between the Cold 

War secret defense cooperation, and today's open defense cooperation. The partnerships are in 

themselves not so different in design, however the world has changed and the reasons for 

cooperation are different. There are reasons to suggest that the curtain has been lifted and 

what has previously taken place secretly is today transparent but the defense cooperation has 

adapted to new threats and requirements. 
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1. Inledning 
Denna uppsats är skriven som Självständigt arbete vid Försvarshögskolans Officersprogram 

vårterminen 2013. Till ämne för uppsats har svenskt försvarssamarbete valts, vilket idag är ett 

högaktuellt ämne inom svensk försvarspolitik. I uppsatsen görs en jämförande fallstudie på 

två exempel av svenska försvarssamarbeten, dels de hemliga försvarssamarbetena under kalla 

kriget och dagens nordiska försvarssamarbete, NORDEFCO. Studien jämför hur förutsättning 

och samarbete ter sig idag och under kalla kriget. 

Det sker förändringar i Sveriges utrikespolitik och Sverige är inte längre en alliansfri och 

neutral nation. Sverige har uttryckt en vilja att aktivt delta i att skapa fred och stabilitet i 

omvärlden genom att ge och ta emot militärhjälp i händelse av krig, kris eller katastrof. Detta 

är en helomvändning i Sveriges politik jämfört med kalla krigets neutralitet och alliansfrihet. 

Malena Britz uttrycker det på följande vis: 

”… framstår 2000-talets uppsving för nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete som 

oväntat.(…) Inte enbart eftersom sådant samarbete inte varit möjligt för de nordiska 

länderna tidigare, utan även därför att det kan innebära förändrade 

säkerhetspolitiska samarbetsmönster om gemensamt försvar av territorium…” 
1
 

 

Detta citat illustrerar den generella synen på nuvarande förändringar i Sveriges utrikespolitik 

och Sveriges kalla kriget historia. Ny forskning påvisar dock att försvarssamarbete inte är 

något nytt i Norden. Sverige samarbetade i hemlighet med Danmark och Norge, två NATO 

länder, om gemensamt försvar av Skandinavien under kalla kriget.
2
   Som Mikael Holmström 

uttrycker det om Sveriges solidaritetsförklaring 2009: 

”Därmed deklarerades för första gången öppet en försvarspolitik i krig som i själva 

verket förberetts i det fördolda i femtio års tid.” 
3
 

Är vår historiska bild felaktig och är det vi uppfattar som nytt och revolutionerade inte särskilt 

nytt? Är dagens öppna nordiska försvarssamarbete en fortsättning av det som skedde i 

hemlighet under kalla kriget? Studien undersöker och jämför två olika svenska 

försvarssamarbeten där ett varit hemligt och där ett sker öppet. Genom att jämföra motiven, 

målsättningarna, drivkrafterna och utfallen kommer skillnader och likheter i utformning att 

förklaras och jämföras. 

  

                                                           
1
 Britz, Malena (2012) Ett oväntat uppsving för nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete. I: Westberg, Jacob (red.), 

Norden mellan stormakter och fredsförbund: nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa  
(s. 223-259). Stockholm: Santérus Academic Press. Sid. 258 
2
 Se Neutralitetspolitikkommissionen (1994 a). Om kriget kommit-: förberedelser för mottagandet av militärt 

bistånd 1949-1969 : betänkande. Stockholm: Fritze Samt Holmström, Mikael (2011). Den dolda alliansen: 
Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis 
3
 Holmström, Mikael (2011). Sid 81 
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1.1. Bakgrund 
Forskning har de senaste åren omkullkastat den traditionella synen på Sveriges 

säkerhetspolitik under kalla kriget. Det hemliga försvarssamarbete som pågick mellan Sverige 

och NATO under kalla kriget blev inte känt förrän 1994 och fortfarande 2012 har den inte 

vunnit allmän acceptans, vilket visas av Malena Britz citat i inledningen.  

Andra världskriget var slut och världen började polariseras i två läger inför en ny konflikt. 

Sverige vill stå utanför en sådan gruppering. Sverige inledde förhandling våren 1948 om ett 

neutralt Skandinaviskt försvarsförbund med Norge och Danmark.
4
 Förhandlingarna avbröts, 

Sverige vill vara neutralt, Danmark och Norge vill välja sida. Enighet kunde inte uppnås och 

Sverige förde nu sin egen politik.
5
 

Officiellt var Sverige en alliansfri nation som skulle vara neutral i krig, det var den linje som 

fördes under hela kalla kriget. Statminister Olof Palme vid socialdemokraternas partikongress, 

september 1984; 

”Vi måste vara aktsamma om förtroendet ute i världen för vår föresats att icke ens 

under starka yttre tryck lämna neutralitetspolitiken, att bli en utpost för den ena eller 

andra militäralliansen. Denna politik skall bära orubblighetens prägel.” 
6
 

Det var en trovärdig neutralitet och ett förhållandevis starkt försvar som skulle garantera 

Sverige fred.
7
 Det var den officiella linjen men bakom kulisserna förberedde Sverige en 

reservmetod. Från 1949 samarbetade Sverige i hemlighet med Norge och Danmark, vilket i 

förlängningen var NATO, om försvarsfrågor rörande Skandinaviens försvar mot en möjlig 

sovjetisk aggression.
8
 Sverige som officiellt satte stor tro till en trovärdig neutralitet och 

alliansfrihet hade samtidigt en reservstrategi som skulle nyttjas om kriget kom. Detta var en 

känslig fråga som riskerade att undergräva hela Sveriges utrikespolitiska trovärdighet. Därför 

hölls det hemligt. Samarbetet var viktigt för Sverige och västmakterna. Trots att Sveriges och 

USAs diplomatiska förbindelser var frysta under 14 månader
9
, till följd av Sveriges 

fördömande mot USAs bombningar av Hanoi julen 1972, fortsatte försvarssamarbetet i 

hemlighet.
10

 Detta hemliga försvarssamarbete fortgick intill kalla krigets slut och blev inte 

offentliggjort förrän 1994 vid neutralitetskommissionens rapport.
11

  

                                                           
4
 Bademo, Anders (1999). Helge Jung, Nils Swedlund och förhandlingarna om ett skandinaviskt försvarsförbund. 

I: Petersson, Magnus (red.) 1948-49 - nordiska ödesår?: tre uppsatser om de skandinaviska 
försvarsförbundsförhandlingarna 1948-1949 (s. 82-137). Stockholm: Försvarshögsk. Sid 87-88 
5
 Ibid. Sid 128-129 

6
 Holmström, Mikael (2011). Sid. 77 

7
 Ibid. Sid. 74-75 

8
 Ibid. Sid. 28 

9 Linder, Jan (1998). Sverige i skottlinjen: neutralitet med förhinder under kalla kriget. Stockholm: Infomanager. 

Sid. 83-84 
10

 Ibid. Sid. 50 
11

 Se Neutralitetspolitikkommissionen (1994 a). 
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Kalla krigets slut innebar en förändring för Sverige och början på en process som resulterade i 

ett öppet försvarssamarbete. Idag är Sverige medlem i EU och är genom Lissabonfördraget 

med i Europas gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige har en 

solidaritetsförklaring där Sverige har förklarat den nya svenska linjen. Sverige skall inte 

förhålla sig neutralt i händelse av krig eller kris i Sveriges närområde, Sverige ska kunna ge 

och mottaga militärt stöd i händelse av kris och krig.
12

 Den officiella svenska linjen har gjort 

en totalomvändning, från alliansfrihet och neutralitet, till att aktivt delta i de internationella 

försvars- och säkerhetssamarbeten i världen. 

Sedan kalla krigets slut har Sverige blivit medlem i flera internationella försvarssamarbeten. 

Exempel på dessa är ”Partnerskap för fred” med NATO
13

 samt ”Organisationen för särkerhet 

och samarbete i Europa” (OSSE).
14

 Båda dessa samarbeten har fokuserats kring 

fredsbevarande insatser samt nedrustning efter kalla krigets slut.  Det senaste exemplet på 

försvarssamarbeten som Sverige engagerar sig i är det nordiska försvarssamarbetet, 

NORDEFCO.  

NORDEFCO är ett försvarssamarbete som fortfarande är i sin början, organisationen med 

nuvarande medlemar tog form 2009
15

. NORDEFCO är ett försvarssamarbete mellan de 

nordiska staterna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. NORDEFCO har som 

målsättning att: 

“The main aim and purpose of the Nordic defence Cooperation is to strengthen the 

participating nations´ national defence, explore common synergies and facilitate 

efficient common solutions.” 
16

 

Samarbetet sträcker sig idag till främst försvarsekonomiska samarbeten där gemensamma 

projekt för materiel anskaffning och utbildning ämnar till att minska respektive lands 

försvarsutgifter men samarbetets omfattning är ständigt utökande.
17

 

1.2. Syfte och problemformulering 
Nordiskt försvarssamarbete skedde under kalla kriget i hemlighet. Idag sker Nordiskt 

försvarssamarbete öppet. Finns det ett samband mellan dessa samarbeten? Är dagens öppna 

nordiska försvarssamarbete en fortsättning av det som skedde i hemlighet under kalla kriget? 

Det hemliga försvarssamarbetet under kalla kriget och NORDEFCO är två fall av 

försvarssamarbete. De skiljer sig signifikant i utformningen, hemligt respektive öppet 

försvarsamarbete.  

                                                           
12

 http://www.regeringen.se/sb/d/9497/a/138094  2013-04-05 
13

 http://www.regeringen.se/sb/d/10821/a/109012 2013-05-14 
14

 http://www.regeringen.se/sb/d/10821/a/109016 2013-05-14 
15

 http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO 2013-03-27 
16

 http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO 2013-04-05 
17

 http://www.regeringen.se/sb/d/11886/a/141669 2013-04-05 

http://www.regeringen.se/sb/d/9497/a/138094
http://www.regeringen.se/sb/d/10821/a/109012
http://www.regeringen.se/sb/d/10821/a/109016
http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO
http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO
http://www.regeringen.se/sb/d/11886/a/141669
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Den frågeställning som uppsatsen kommer att utreda är vilka likheter och skillnader i finns 

mellan kalla krigets hemliga försvarsamarbete och dagens öppna försvarsamarbete. Uppsatsen 

ska jämföra deras drivkraft, motiv, målsättning och utfall. 

1.3. Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem huvudkapitel; inledning, empiri, jämförelse och diskussion, 

slutsats samt källförteckning. 

I inledningen presenteras studiens ämne, bakgrund, syfte, frågeställning, metod och teori och 

de centrala begreppen definieras. Studien redogör för tidigare forskning och källmaterial. I 

empiridelen redogörs för de data som studien insamlat utifrån de centrala begreppen. 

I jämförelse och diskussionen jämförs empirin och diskuteras för att slutligen i slutsatsdelen 

ske en presentation av resultatet av studien. 

1.4. Teori 
För att förklara fallen kommer teori om Meningssamband att appliceras i undersökningen. 

Teori om meningssamband bygger på att fenomen och händelser styrs av motiv, 

målsättningar, syften och avsikter. Fenomen och händelser sker inte av en slump utan orsakas 

av sin omgivning. Centralt är hur aktörer upplever sin verklighet för deras handlingar är 

styrda utifrån den tolkingen.
 18

  

Meningssamband används inom liknande studier då händelser ska förklaras och kvalitativt 

analyseras. Teorin är mycket funktionell i en jämförande metod. Orsaker och motiv till 

händelser kan ställas mot varandra och jämföras.  

Inom ramen för meningssamband har fyra egna begrepp formulerats, presenterade i tabell 1 

med samanställning av deras definition. 

 

Centrala begrepp 

Drivkraft 

Med drivkraft menas källan till utformningen 

av motiv. Drivkrafter som påverkar 

processen och aktörerna i deras beslut och 

skapandet av deras avsikter. 

Motiv 

Motiv är en reaktion på drivkraften. Motiv är 

avsikten i utförandet. Den insikt som 

motiverar handlingen. 

 

Målsättning 

Målsättning är uppsättning avsedda resultat 

av verksamhet 

Utfall 

Utfall syftar till resultatet av processen. 

Tabell 1, Sammanställning av centrala begrepp. 

 

                                                           
18

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Malmö: 
Liber. Sid. 75 
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Dessa begrepp är centrala för uppsatsen då de kommer nyttjas som analysverktyg. 

Drivkrafter, Motiv, Målsättning samt Utfall. Dessa har ett internt samband där de är produkter 

av varandra. Drivkraften är källan till hela processen och styr utformningen av motiv. 

Drivkrafter påverkar processen och aktörerna i deras beslut och skapandet av deras avsikter. 

Drivkrafter är händelser och fenomen. Motiven är produkten av människors reaktion av 

drivkraften. Samma drivkraft kan ge flera motiv och olika motiv hos olika parter. Motiv är 

syften och avsikter som leder till en målsättning. För att uppnå sitt syfte skapar parter mål som 

ska lösa uppgiften. Utfallen är en produkt av målsättningen men med en distinktion. Alla 

målsättningar kan kanske inte genomföras och utfallen kanske inte utformades likt 

målsättningen ursprungligen hade avsett. 

I figur 1 ses förklarandet av meningssamband till en exemplifierad försvarsallians. 

 

 

Figur 1, Meningssamband. 

 

1.5. Metod 
Uppsatsen är en jämförande fallstudie

19
 av svenskt försvarssamarbete. Studien tar sitt avstamp 

i tidigare forskning och kompletterar dem med dagsaktuella dokument om NORDEFCO. 

Genom en innehållsanalys
20

 av tidigare forskning och en jämförande kvalitativ analys
21

 

kommer frågeställningarna besvaras. Studien beskriver fallen, förklarar fallen utifrån 

meningssamband
22

 och jämför sedan fallen efter likheter och skillnader. 

Fallstudien är ett viktigt verktyg i att avgränsa undersökningen. Genom att avgränsa till två 

olika fall av försvarssamarbete kan bredden på studien minskas till förmån av djup och större 

förståelse.
23

 Att endast studera två fall gör att tendenser i undersökningen och slutsatser inte 

kommer att vara generella för allt svenskt försvarssamarbete under perioden. Empirin är allt 

för smal och kan därför inte anses som representativt för allt inom ämnesområdet.
24

 Fallstudie 

                                                           
19

 Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 70 
20

 Ibid. Sid. 307 
21

 Ibid. Sid. 367 
22

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Sid. 75 
23

 Ibid. Sid. 56 
24

 Denscombe, Martyn (2009). Sid. 72 
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har valts för att undersöka eventuellt släktskap mellan fallen då de ligger varandra nära 

karaktärsmässigt.  

Den kvalitativa analysen som nyttjats i studien är inte utan brister. Önskvärt hade varit att 

kombinera den kvalitativa analysen med en kvantitativ bearbetning av rådata ur arkiv och 

intervjuer. Storleken på ämnesområdet omöjliggör en sådan studie inom given tidsram. 

Studien kommer kvalitativt analysera tidigare forskning inom två fall för att föra dem samman 

i en syntes. Fördelarna med den kvalitativa analysen är att den tar hänsyn till komplexiteten, 

tvetydligheter och motsägelser. Kvalitativa analyser möjliggör flera alternativa förklaringar 

till samma fenomen men är beroende av forskarens skicklighet i sin analys. Nackdelarna med 

den kvalitativa analysen är att forskarens egna värderingar kan färga analysen.
25

 Därvid har 

studien anammat ett holistiskt synsätt
26

 i innehållsanalysen och den kvalitativa analysen. 

Metod i den jämförande textanalysen kommer vara analysramverk, presenterade i tabell 2, 

som används för att kunna analysera frågeställningen.  

 

Kalla krigets försvarssamarbete inom 

Norden  

Dagens försvarssamarbete inom Norden 

Vilka var motiven och drivkrafterna till 

nordiskt försvarssamarbete under kalla 

kriget? 

Vilka är motiven och drivkrafterna till 

nordiskt försvarsamarbete idag? 

Vilka var målsättningarna med nordiskt 

försvarssamarbete under kalla kriget? 

Vilka är målsättningarna med nordiskt 

försvarsamarbete idag? 

Utfallet av nordiskt försvarssamarbetet under 

kalla kriget 

Utfallet av dagens nordiska 

försvarssamarbete  

Tabell 2, Delfrågeställningar till jämförelseanalysen. 

 

Genom att använda begreppen motiv, målsättning, drivkraft och utfall som analysdimensioner 

kan fallens meningssamband förklaras, jämföras och slutsatser skapas.  

Uppsatsen har inom ramen för meningssamband valt 4 fyra centrala begrepp, se tidigare 

avsnitt, som kommer att nyttjas i jämförelsen och analysen. Genom att tydligt definiera dessa 

begrepp har de använts i bearbetningen av texter, kategoriserats och sammanställts för att leda 

till den jämförande analysen.   

  

                                                           
25

 Denscombe, Martyn (2009). Sid. 398-401 
26

 Ibid. Sid. 322 



  
                              
                  

           

Datum: 2013-06-03 
Sida 9 (34) 

Försvarshögskolan  
Officersprogrammet 10-13 
Självständigt arbete 

1.5.2 Källor och tidigare forskning  

Det finns en uppsjö av litteratur på Sveriges agerande under kalla kriget och det politiska 

dubbelspel som fördes. Samtidigt är dagens nordiska försvarssamarbete populärt och trots att 

det sker i nutid finns det mycket litteratur att tillgå.  

Tidigare forskning om Sveriges agerande under kalla kriget härrör framförallt ur 

neutralitetskommissionens rapport (SOU1994:11) Om kriget kommit vilken presenterades för 

Riksdagen 1994. Där skedde de första avslöjanden om det hemliga försvarssamarbetet med 

NATO. SOU1994:11 undersöker åren mellan 1949-1969 och gör flera avslöjanden. 

Neutralitetskommissionen hade tillgång till ett stort källmaterial men arbetade under stor 

tidpress vilket påverkade utredningens omfattning.
27

 Efter SOU1994:11 följde 

forskningsstudier, böcker och tidningsartiklar inom ämnet. Sveriges neutralitet och samröre 

med NATO blev ett hett diskussionsämne och röster höjdes för att flera frågetecken kvarstod 

och att Sverige måste klargöra vad som skett. En andra utredning tillsattes, denna gång som 

ensamutredning av Leif Leifland. Utredningen presenterades för Riksdagen 2002 med titeln 

Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik 1969-1989 (SOU2002:108). Nya avslöjanden 

påvisade diplomatiska kontakter och säkerhetsgarantier mellan Sverige och USA men 

egentliga förberedelser för militär samverkan skulle enligt SOU2002:108 inte ha skett. Där 

motsäger SOU2002:108 de uppgifter som SOU1994:11 presenterade. Det skapades en allmän 

sanning om att initiala kontakter med NATO hade skett och vissa förberedelser genomfördes 

men att denna verksamhet klingade av efter 1950-talet.
28

   

Några av forskarna som är verksamma inom ämnet är Magnus Petersson, Wilhelm Agrell, Alf 

Johansson och Kent Zetterberg. Dessa har publicerat undersökningar som kompletterat de 

statliga offentliga utredningarna med utökade studier av arkivmateriel. Forskare inom ämnet 

är idag överens om att samarbete skett men är generellt försiktiga i slutsatser om dess 

omfattning.  

Ett problem med det hemliga samarbetet med NATO är att väldigt lite information om själva 

samarbetet finns i form av arkiv och dokumentation. Det som finns ger indikationer på 

samarbete men uttrycker väldigt lite i klartext, samarbetet kan skönjas mellan raderna men 

dess omfattning uttalas inte. Detta härrör i att samarbetet hade en väldig informell karaktär, 

endast det viktigaste sattes på pränt och samarbetet sköttes till stor del direkt mellan enskilda 

befattningshavare. Det sparsamma arkivmaterialet gör forskare försiktiga i sina slutsatser om 

försvarssamarbetes omfattning.
29

  

Mikael Holmström presenterade sin bok 2011 med titeln Den dolda alliansen, Sveriges 

hemliga NATO-förbindelser där Holmström gjort en stor egen utredning som kompletterar 

tidigare studier. Holmström påvisar att Sverige hade ett försvarssamarbete med NATO under 

kalla kriget och det var större och mer omfattande än vad tidigare studier visat.  
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Holmström skiljer sig från övriga forskare då han kompletterat de tidigare studierna med nya 

rådata i form av intervjuer av tjänstemän, officerare och statsråd från perioden. Holmströms 

rådata är omfattande men dess muntliga karaktär lämnar utrymme för reservation, vad är 

sanning och vad är efterhandskonstruktioner? Holmström har brutit ny mark och har genom 

intervjuer och pusselläggning under 8 år tid påvisat ett omfattande hemligt samarbete.
30

 

Möjligheterna till framtida/nutida nordiskt försvarssamarbete blev ett intressant ämne efter 

kalla krigets slut. Flera säkerhetspolitiska dignitärer framförde argument till vilka fördelar ett 

nordiskt försvarssamarbete skulle kunna skapa. Se bland annat Stefan Forss KKrVAHT nr 5 

1994 samt Johan Hederstedt KKrVAHT nr 5 1999. Nordiska rådet tillsatte år 2008 Norges 

före detta Försvars- och utrikesminister Thorvald Stoltenberg att utreda möjligheterna till 

nordiskt försvarssamarbete. Stoltenbergrapporten tog höjd i lösandet av uppgift och 

presenterade en djärv framtidsvision om vad nordiskt försvarssamarbete kan ge. Nordiska 

rådet skrev 2009 boken One for all, all for one: new Nordic defence policy? där 

Stoltenbergrapportens framtidsvision sätts i ett sammanhang. Runt ämnet finns flera böcker 

och studier. Allt från rena debattinlägg till vetenskapliga beskrivande rapporter.  

Utöver forskning om NORDEFCO finns också mycket material på försvarssamarbetets 

officiella hemsida i form av årsrapporter och verksamhetsbeskrivningar. Officiella hemsidor 

från Sveriges regering och myndigheterna Försvarsmakten och Försvarets materielverk har 

också omfattande information om NORDEFCO och vilken verksamhet som sker inom ramen 

för samarbetet. 

Med hänsyn till undersökningens begränsade omfattning (C-nivå) kan inte all litteratur 

användas i denna undersökning. Ett val av titlar måste ske som är snävt och relevant. Utifrån 

sökningar i litteraturdatabaser och värdering av relevans har litteratur valts. Litteraturvalet är 

därför inte optimalt. En sammanställning på valda källor återfinns i studiens sista kapitel, 

källförteckningar. Litteraturen kan delas in i två huvudsegment där det ena segmentet 

behandlar Sverige agerande under kalla kriget och där det andra segmentet behandlar nutida 

nordiskt försvarssamarbete, se 5. Källförteckning.  

1.5.3  Källkritik 

Av vald litteratur är Jan Linder den mest tvivelaktiga då den saknar referenssystem men har 

en källförteckning. Boken har fått kritik för sina djärva påståenden av bland andra Allmänna 

Försvarsföreningen som beskriver boken som ett debattinlägg snarare än en vetenskaplig 

text.
31

 Denna kritik är befogad och Linders djärva påståenden väckte kritik 2001. Idag är 

dessa påståenden inte lika djärva, flera forskare anser liknande, Petersson 2003 samt 

Holmström 2011. Avsaknaden av notsystem är allvarlig, det var Linder som introducerade 

uppsatsförfattaren till ämnet och boken har därför använts men är inte bärande för uppsatsen. 
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Mikael Holmström är journalist och samtidigt en erkänd försvarsexpert och ledarmot vid 

Kungliga krigsvetenskapsakademien. Holmströms bok är på snudd till sensationell i sina 

påståenden och slutsatser. De samband som tidigare studier bara har otydligt urskilts 

presenteras i Holmströms bok som fakta.  Likväl har Holmström inte förkastats i 

forskningssamanhang. Flertalet forskningsdignitärer har uttryckt sig positivt till boken.
32

 

Holmström har genomfört en stor studie baserat på arkiv, interjuver och tidigare studier och 

hans notsystem är mycket tydligt. Holmström har bedömts av uppsatsförfattaren som 

trovärdig samtidigt som en källkritiskvaksamhet iakttagits.  

Till bröders hjälp med Bo Hugemark som redaktör ska ses som ett debattinlägg och boken 

behandlar spådomar om hur Sverige skulle kunna agera vid olika säkerhetspolitiska 

situationer i Norden och Baltikum med Ryssland som en motståndare. Boken har i uppsatsen 

använts i begränsad omfattning då den adresserar en hotbild som både Norge och Finland är 

mycket medvetna om. Rysslands militära upprustning och geopolitiska ambitioner. Hugemark 

tar upp denna hotbild och studien använder den som en möjlig drivkraft och motiv till 

Nordiskt försvarsamarbete. Boken har fått stor uppmärksamhet och publicitet, medförfattarna 

är alla erfarna personer inom försvars- och säkerhetspolitik. 

Övriga författare har funnits väletablerade och erkända inom sina expertområden. Deras 

studier har tydliga noter och källor. Deras pålitlighet har bedömts som god.  

1.5.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast beröra motiven, målsättningarna, drivkrafterna och utfallen för 

Sveriges del i de båda försvarssamarbetena. Kalla krigets hemliga försvarssamarbete studeras 

mellan åren 1949-1969 och NORDEFCO från 2009 till 2012. 

Studien har valt fyra jämförelse- och analysdimensioner; begreppen motiv, drivkraft, 

målsättning och utfall. Studien kommer inte att behandla andra typer av jämförelse- och 

analysdimensioner så som hot, medel och metod.  

Motiven, målsättningarna, drivkrafterna jämförs mellan upprättandet av försvarssamarbetena. 

Perioderna runt 1949 samt 2009. 

Utfallen studeras övergripligt under perioden för försvarsamarbete.  

Studien kommer inte att genomföra någon större bearbetning av råmaterial t ex som protokoll 

och dylikt från regeringssamanträden. Istället kommer empirin att till stor del att baseras på 

tidigare forskning emellertid med komplettering av aktuell information om dagens nordiska 

försvarssamarbete från NORDEFCOs hemsida, svenska regerings hemsida, Försvarsmaktens 

hemsida och Försvarets materielverks hemsida. 
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2. Empiri 

2.1. Hemligt försvarssamarbete inom Norden under kalla kriget  
(NATO via Danmark & Norge) 

Vid andra väldskrigets slut blev det snart uppenbart för samtiden att en ny konflikt var i 

antågande mellan öst och väst. Ideologiska skillnader, ömsesidig misstro, kapprustning och 

krig via ombud skulle prägla nästkommande decennier.
33

 Sveriges situation var i kalla kriget 

en annan än under andra värdskriget. I andra världskrigets Europa låg Sverige ute på flanken 

och lyckades hålla sig utanför. I det kalla kriget, med USA och Sovjetunionen som 

huvudaktörer, skulle Sverige hamna i skottlinjen. USA och Sovjetunionens befolknings-, 

industri- och politiska maktcentrum låg i ett sådant förhållande att anflygningar gick i 

Sveriges absoluta närhet.
34

 Den skandinaviska halvön hade för båda blocken ett stort 

strategiskt värde i händelse av ett krig och båda USA och Sovjetunionen ville säkra sina 

positioner inför risken av ett tredje världskrig.  

Sverige, som under tidigare krig fört en neutralitetspolitik med framgång, ville återigen stå 

utanför en konflikt. Medvetna om Skandinaviens strategiska värde såg dåvarande svenska 

regering på med oro när Danmark och Norge fick allt tätare band med västmakterna samtidigt 

som Finland tvingades till att acceptera en vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen. 

Sverige stod inför ett vägval. I ett försök att hålla Skandinavien utanför en konflikt bjöd 

Sverige in Danmark och Norge till förhandlingar om en alliansfri och neutral försvarsunion i 

Skandinavien. Genom att hela Skandinavien skulle vara neutral skulle chanserna att kunna stå 

utanför en konflikt öka.
35

 Problem uppstod eftersom neutralitet hade en för norrmän negativ 

klang, erfarenheten från andra världskriget likställde neutralitet med ockupation för 

norrmännen.
36

 Skulle Skandinavien skonas från krig betydde inte det säkerhet, inringat av en 

segrande Sovjetunion skulle skandinaviska länder troligtvis utsättas för blockad och tvingas 

till eftergifter.
37

 För USA var ett neutralt Skandinavien otänkbart och USA gjorde klart att 

endast länder med vilka USA hade samarbete skulle få köpa amerikansk vapenteknologi.
38

  

Någon neutral skandinavisk försvarsunion realiserades inte och Sverige måste hitta ett 

alternativ. Det var för Sverige uppenbart att hon inte skulle lämnas utanför ett framtida 

stormaktskrig och en blocktillhörighet blev därför nödvändig. Lösningen blev att i hemlighet 

inleda försvarssamarbete med Norge och NATO.
39

 I samband med förhandlingarna om 

skandinavisk försvarsunion upprättades den skandinaviska försvarskommittén vars uppgift 

var att undersöka hur en försvarsunion skulle vara utformad och vad som länderna skulle 
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samarbeta med. Kommittén bestod av höga politiska representanter, diplomater, officerare 

och tjänstemän. En kommitté på ca 50 personer. Arbetet pågick under hösten 1948 och blev 

klart i januari 1949.
40

  Kommittén förordade en ”friktionslös samverkan” mellan länderna
41

 

och vänskapsband mellan befattningshavare uppmuntrades.
42

 Det fanns ingen avsikt på 

gemensam operativ ledning eller stab i skandinaviska försvarskommitténs betänkande. 

Respektive land skulle leda sina egna nationella stridskrafter, samordningen skulle ske lateralt 

på regional och lokal nivå inom de olika försvarsområdena. Detta informella arrangemang för 

försvarsunion gjorde det möjligt att genomföra planen i hemlighet. Skillnaden mellan att göra 

det öppet eller i hemlighet var marginell i och med att kontakter och samverkan skulle ske 

mellan enskilda befattningshavare.
43

  

Större samverkansprojekt kunde ske under parollen av Nordiskt försvarssamarbete mellan 

grannländer vilket hade en bättre klang än att direkt samarbeta med NATO. Från 1952 blev 

det också beslutat att all kontakt mellan NATO och Sverige skulle ske via Norge och 

Danmark. Under resten av kalla kriget pågick därför utbytet mellan Sverige och NATO via 

Norge och Danmark. Officiellt var det utbyten mellan grannländer där flygsäkerhet och 

materielprojekt diskuterades samt fredsinsatser via FN. Bakom stängda dörrar skedde ett 

topphemligt operativt utbyte med NATO där en arbetsfördelning gjordes upp.
44

 

Ett försvarssamarbete vilket innebar att Sverige skulle erhålla militärt stöd i syfte att kunna 

motstå sovjetiska anfall och därvid skydda Norges utsatta läge samt erbjuda basering för 

NATOs attackflyg.
45

 

2.1.1. Vilka var motiven och drivkrafterna till nordiskt försvarssamarbete under kalla 

kriget?  

Huvudmotivet för samarbete var en ömsesidig konsensus mellan NATO och Sverige om att 

Sverige inte skulle klara sig självt i händelse av anfall. Sverige skulle behöva hjälp, från 

resurshållning ända ner till taktiska insatser på stridfältet. Förberedelser togs inför det militära 

biståndet från väst som skulle ges i händelse av krig.
46

 

Sovjetunionen upplevdes som en aggressiv nation som utövar påtryckningar mot länder i sitt 

närområde.
47

 Under andra värdskriget hade Sveriges grannland Finland, en nation med starka 

band till Sverige, två gånger slagits för sin nationella existens mot Sovjetunionen. Efter andra 

värdskrigets slut såg Europa annorlunda ut, balansen i Östersjön hade rubbats och nu var 

Sovjetunionen den dominerande makten i Östersjön. Sovjetunionen hade flyttat fram sin 

intressesfär långt in i centrala Europa.
48

 Sovjetunionens agerande i Östeuropa skickade 
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olustiga signaler. I Östeuropa betvingades flera nationer med våld eller hot om våld och 

marionettregimer installerades utan demokratisk process. Detta oroade samtiden och Sverige. 

Exemplen med Vänskaps- och biståndspakten med Finland och Pragkuppen där sovjetiskt 

pansar slagit ner demokratiska reformer varnade för vilken syn Sovjetunionen hade på de 

Europeiska länderna.
49

  

Det faktum att Sovjetunionen inte väljer att avrusta efter krigsslutet utan behåller ca 1,7 

miljoner soldater i Europa var alarmerande.
50

 De diplomatiska förbindelserna mellan Väst och 

Öst försämrades också ständigt,
 51

 ett nytt världskrig kändes därför troligt. När Sveriges 

utrikesminister närvarade vid ett toppmöte för Marshallhjälpen i Paris 15 mars 1948 pratades 

inte i termer ”om kriget kommer” utan ”när kriget kommer”. Stämningen var mycket mörk, i 

samtal med sina brittiska och franska kollegor erfor utrikesministern att Frankrike såg att ett 

krig kunde utbryta innan årskriftet. Krigshotet upplevdes som överhängande.
52

 

Skulle en konflikt uppstå var Sveriges ställning oklar. Sovjetunionen ansågs som motståndare 

och USA som vän.
53

 Sveriges strategiska läge omöjliggjorde en neutralitet i krig, Danmark 

och Norge hade NATO tillhörighet, Finland hade med Vän- och biståndspakten knutits till 

Sovjetunionen som kontrollerade kusten från Finska viken ner till Lübeckbukten. Vid en 

konflikt skulle Norden vara en konfliktzon med Sverige i mitten. Sveriges neutralitet skulle 

inte respekteras. Sverige skulle inte vara starkt nog att ensam hävda sitt territorium mot en 

stormakt.
54

 

Kalla kriget innebar att världen polariserades och så även i Norden. Både Norge och Danmark 

valde sida samtidigt som Finland tvingades till samarbete med Sovjetunionen. Sverige kände 

sig utsatt, den som inte valde sida riskerade att hamna utanför gemenskap och samarbeten.
55

 

Detta förstärktes av en hård politik från USA. USA förde en strikt politik där endast nationer 

som samarbetar med USA erhåller hjälp från USA. Vilket var förödande för Sveriges 

försvarsförmåga som var i behov av teknologi som endast stormakterna fogade över.
56

 

Sveriges krigsindustri var föråldrad och behövde moderniseras. Den utveckling som skett 

under andra världskriget i vapenmateriel hade Sverige inte tagit del av. Behovet var stort att ta 

igen stormakternas militärtekniska försprång.
57
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Samtidigt fanns en oro i Sverige över vad som skulle bli Finlands öde om Sverige väljer Nato. 

Den nordiska balansen skulle rubbas och vad skulle Sovjetunionens reaktion bli? Skulle 

Finland bli nästa Tjeckoslovakien och tvingas in i fördjupat samarbete?
58

 

Sedan fanns också en svensk förhoppning om att kunna verka för avspänning i kalla krigets 

upptrappning. Genom att verka som en retorisk och opartisk medlare hoppades Sverige kunna 

bidra till att undvika ett världskrig. Att ingå i en allians med sina demokratiska och 

ideologiska fränder mot den hotfulla Sovjetunionen skulle omöjliggöra den strävan. Därför 

skulle ett samarbete endast kunna genomföras i hemlighet.
59
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2.1.2. Vilka var målsättningarna med nordiskt försvarssamarbete under kalla kriget? 

Försvar mot Sovjetunionen. Ökad försvarsförmåga genom samarbete i fred och förberedelser 

för mottagande av militärt bistånd i händelse av krig.
 60

  

Skandinaviska försvarskommitténs förslag till samarbetsområden i januari 1949: 

 

Utdrag ur PM från februari 1949 rörande försvarssamverkan med Norge och Danmark, skrivet 

av Försvarstabschefen Nils Swedlund och bifallit av Statsminister Tage Erlander.
61
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1. Samverkan i den militära ledningen 

2. Viss samordnad underrättelsetjänst 

3. Standardisering 

4. Samordning av krigsmaterieltillverkning 

5. Samordning av forskning 

6. Gemensamma övningar 

7. Samordning av luft- och sjöbevakning, väderlekstjänst och flygsäkerhetstjänst 

8. Förbättrade interskandinaviska signalförbindelser 

9. Förbättring av vissa interskandinaviska kommunikationer  

10. Gemensamt utnyttjande av kapaciteten för lufttransporter 

11. Revision för tillträdesbestämmelser för militära fordon i fred 

Citat hämtat ur: Holmström, Mikael (2011). Sid. 99 

 

1. Plan för ordnande av tråd- och radioförbindelser mellan myndigheter i de 

tre länderna, för signalförfarande och för användning av gemensamma 

koder och chiffer. 

2. Plan för samordnande av luftbevakning. 

3. Plan för samordnande av jaktstridsledning. 

4. Plan för samordnande av flygräddningstjänst. 

5. Plan för samordnande av militär väderlekstjänst. 

6. Plan för lantmilitär samverkan i området Treriksröset. 

7. Plan för lantmilitär samverkan utmed malmbanan. 

8. Plan för lantmilitär samverkan i området Tärna – Mo i Rana. 

9. Plan för lantmilitär samverkan i Tröndelag. 

10. Plan för sjömilitär samverkan med Danmark i södra östersjön, Öresund 

och Kattegatt-Skagerack (speciellt beträffande mineringsverksamhet). 

11. Plan för sjömilitär samverkan med Norge i Skagerack ( speciellt 

beträffande sjöfartsskyddet). 

12. Plan för samordning av terminologi, rapportering- och 

igenkänningssystem i allmänhet. 

Det samarbete som redan nu sker beträffande underrättelsetjänst bör fortgå och 

omfatta jämväl planläggning av verksamhet i krig, bl a beträffande samordning av flyg- 

och sjöspaning. 

Citat hämtat ur: Neutralitetspolitikkommissionen (1994 b). Om kriget kommit-: förberedelser för 

mottagandet av militärt bistånd 1949-1969. Bilagor. Stockholm: Fritze. Sid 145  
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2.1.3. Utfallet av nordiskt försvarssamarbetet under kalla kriget 

Underrättelsesamarbete var en viktig del i västmaktssamarbetet. Sverige hade en 

förhållandevis liten underrättelsetjänst och begränsade möjligheter att inhämta och bearbeta 

information över hela underrättelsespektrumet. Vårt geografiska läge erbjöd dock möjligheter 

till inhämtning av mer specifik karaktär mot västra Sovjetunionen, t.ex. signalspaning. Här 

skedde ett utbyte av underrättelse som var till stort gagn för Sverige och västmakterna.
62

 

Förberedelser för krigsimport av viktiga produkter via Norge. Sveriges inhemska 

beredskapslager var under 1950-talet dimensionerade för ca 3 månader. I ett framtida storkrig 

skulle förråd behöva kompletteras. Den dåtida strategiska bedömningen konstaterade att 

östersjöinloppet skulle vara ett högt prioriterat anfallsmål för Sovjetunionen. Sveriges livlina 

för import och port mot Atlanten skulle med andra ord vara ett stridsområde i händelse av 

stormaktskrig. Förberedelser skedde för att Sverige skulle få ett andningshål till väst i den 

norska hamnen i Trondheim. Gods och varor som anlände på köl skulle kunna urlastas och 

föras vidare till Sverige på land. Ett svenskt bredskapslager av petroleumprodukter uppfördes 

i Trondheim som ett led i detta samarbete.
63

 

Materiel och teknologi blev tillgängligt för Sverige genom det hemliga försvarssamarbetet. 

Sverige hade en stark krigsmakt under kalla krigets början. Den svenska försvarsindustrin var 

väl utbyggd men omodern. Sverige hade isolerats under andra världskriget och svensk industri 

hade inte hängt med i utvecklingen. Sverige var i behov av att ta igen stormakternas 

teknikförsprång och avancerad teknik från USA blev tillgänglig för Sverige genom 

samarbetet. Det låg i västmakternas intresse att Sverige hade ett starkt försvar och en unik 

situation uppstod när Sverige som icke NATO land fick köpa det senaste från amerikansk 

försvarsindustri.
64

  

Åsiktsregistrering skedde i Sverige i syfte att ha kommunister under uppsikt då dessa var 

potentiella kollaboratörer med Sovjetunionen i händelse av krig. Sverige samverkade med 

Norge i dessa frågor.
65

 

Operativt samarbete vilket resulterade i att Sverige, Norge, Danmark och NATO hade en 

ensad syn om hur ett sovjetiskt anfall kunde te sig i Nordeuropa
66

 och hade en intern 

arbetsfördelning länderna emellan.
67

 Neutralitetskommissionen undersökning visar att 

samordning skedde mellan Norge, Sverige och NATO om hur Nordkalotten skulle försvaras 

och hur respektive land avsåg att reagera vid olika situationer.
68

 Petersson hävdar att detta 
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operationella samarbete inte drevs särskilt långt.
69

 Holmström hävdar att samarbetet 

resulterade i krigsplaner där tydliga arbetsfördelningar gjordes upp mellan de nordiska 

länderna. Dels i försvaret av Öresund
70

 och även försvaret av Nordkalotten .
71

  

Samarbete inom Flygvapnet med de andra nordiska länderna. Under parollen 

flygsäkerhetsövningar skedde ett omfattande utbyte mellan länderna. Samarbetet utformades 

så att flygflottiljer i de olika länderna besökte varandra för att träna nödlandning på varandras 

baser. Syftet var att t ex om landning var omöjlig i Danmark pga. dåligt väder skulle piloter 

kunna flyga till Sverige och landa där. För att det ska fungera skarpt måste piloterna få 

chansen att öva och lära känna flygfälten. Ett helt ofarligt samarbete som inte stod i konflikt 

med alliansfrihet och neutralitet. Utbytet var dock större, i samband med dessa möten skedde 

regelmässigt luftstridsövningar och samtal om taktik, teknik mm. Stundtals användes dessa 

”övningslandningar” av NATOs spaningsflyg som behövde tanka under sina uppdrag i 

Östersjön.
72

  

Sambandslinjer mellan de nordiska ländernas flygstridscentraler byggdes under parollen 

flygsäkerhet. För att kunna meddela varandra om flygplan som behövde uppsöka nödhamn. 

Dessa sambandslinjer byggdes dock kraftigt överdimensionerade och kunde utan problem 

kopplas vidare till militära chefer, staber och militära förband.
73

 Svenska högkvarteret hade en 

direkt lina till USAs militära högkvarter i Europa, Sveriges regering hade ”hotline” till 

Danmark och Norges regeringar. Dessa sambandslinjer upprätthölls, testades och 

moderniserades under hela kalla kriget.
74

 

2.1.4. Avslutning; Hemligt försvarssamarbete inom Norden under kalla kriget 

I det försvarsamarbete som skedde under kalla kriget märks en tydlig drivkraft; Sovjetunionen 

och hotet om ett nytt världskrig. Detta resulterade i flera motiv till att samarbeta. De 

målsättningar som sattes upp i skandinaviska försvarskommittén hade alla en tydlig koppling 

till en samverka i händelse av krig. Försvarssamarbetets genomförande som hemligt 

samarbete hindrade dock att alla målsättningar kunde uppfyllas. Varvid en skillnad mellan 

målsättningarna och utfallen kan skönjas.  

I och med att motiven och målsättningarna var så tydliga kan också den decentraliserade 

strukturen fungera. Som empirin visar skedde mycket av verksamheten på regional nivå och 

med högre orts goda minne. Lokala chefer såg själva behoven och samverkade enligt eget 

behov. De större projekten som inte kunde döljas, som integrationsprojekt inom flygvapnet 

m.fl. kunde ske under parollen av säkerhetsbyggande samarbeten. Empirin visar också på ett 

omfattande samarbete vilket tyder på att detta koncept varit framgångsrikt och tjänat de 

nordiska länderna väl.  
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2.2. Öppet försvarssamarbete inom Norden idag  
(NORDEFCO) 

Med kalla krigets slut kom nya hot i den säkerhetspolitiska debatten. Dessa nya hot var 

gränsöverskridande och icke-statliga. Organiserad brottslighet, spridning av 

massförstörelsevapen, sönderfallande stater, miljöhot och katastrofer samt terrorism blev den 

nya komplexa hotbilden som europeiska länder behövde adressera. För att kunna bekämpa 

dessa nya hot behövdes samarbetslösningar och krishantering som sträckte sig över nationella 

gränser. Ett bredare särkerhetsbegrepp hade skapats där stater ansågs ha globala strategiska 

intressen av att främja stabilitet, fred och statsbildning i sina närområden och världen. Därvid 

fick fredsbevarande- och fredsframtvingande internationella insatser ökat utrymme i 

säkerhetspolitiken.
75

  

Synen på hur militära resurser kan används har gått från försvar i existentiella krig till att vara 

ett säkerhetpolitiskt verktyg som nyttjas frekvent för att skapa en tryggare och stabilare 

omvärld. Ett led i denna förändring är att nationella territoriella försvar behövde ställas om till 

modulära expeditionära militära förmågor.
76

 En förändring som nationellt och enskilt blir 

mycket dyrt. 

Kalla krigets slut gjorde också att säkerhetspolitiska frågor gjorde entré i Nordiska rådets 

officiella arbete. 1997 introducerades en årlig redogörelse av försvarspolitiken vid rådets 

sessioner och förslag till närmare försvarspolitiska samarbeten lanserades av dåvarande 

svenska försvarsministern Björn von Sydow. Ett viktigt genombrott var det norsk-svenska 

initiativet år 2007 till en granskning av vilka försvarssamarbeten som kunde vara intressanta 

för de båda länderna.
77

 Nordiska rådet beställd år 2008 en utredning för att utforska 

möjligheterna till ökat nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete. Utredningen utfördes av 

Thorvald Stoltenberg och hans rapport, Stoltenbergreporten, har banat väg för utökat 

samarbete.
78

  

Norge och Sverige skapade en försvarssamarbetsorganisation kallad NORDSUP år 2007 och 

påbörjade ett samarbete. Flera länder ville ansluta och NORDEFCO samarbetet består idag av 

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
79

 NORDEFCO har rollen som ramorganisation 

för allt nordiskt försvarssamarbete med syfte att stärka nationellt försvar och ge synergier av 

gemensamma lösningar inom försvars- och säkerhetspolitiken. NORDEFCO ska öka den 

operativa effekten och kvalité hos medlemmarnas försvarsmakter. NORDEFCO är uppdelat i 
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samarbetsområden och projekt. Varje medlemsland väljer självständigt att deltaga/lämna 

respektive projekt och beslut fattas i konsensus.
80

  

Dagens nordiska försvarssamarbete skiljer sig från militära allianser som t.ex. NATO genom 

att deltagande är frivilligt och NORDEFCO har inga ömsesidiga säkerhetsförpliktelser i 

händelse av krig eller vid fara för krig. Försvarssamarbetet ska utveckla förutsättningar till 

gemensamma operationer och öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos de nordiska 

ländernas försvarsmakter. En trend inom samarbetet är förespråkandet av en nationell 

profilering inom militära förmågor där en medlem åläggs att renodla sina stridskrafter till en 

viss funktion. Tanken är att de nationella funktionerna ska vävas samman till en internationell 

nordisk stridskraft. En tanke som skulle hushålla med de nordiska ländernas resurser men som 

kräver en stor ömsesidig tillit på att medlemmarna kommer ställa upp när konflikten är ett 

faktum.
81

 

NORDEFCO möter flera utmaningar med interna samarbetsproblem. Danmark och Sverige 

har ett starkt fokus på internationella insatser och driver försvarsamarbetet i den riktningen. 

Norge tillsammans med Finland har ett tydligt fokus på Ryssland, Arktis och Island och vill 

se ett ökat nordiskt försvarsamarbete inom den regionen. Här har dagens nordiska 

försvarsamarbete ingen samsyn.
82

 Detta är också ett argument till nackdel för NORDEFCO, 

det finns många exempel på försök till försvarsamarbete mellan Nordens länder men få som 

har klarat sin målsättning vid större prövningar. Att medlemsländerna inte har konsensus i 

vilka hot NORDEFCO ska hantera minskar förmågan till framgång.
83

  

Även om detta är ett problem som kommer behöva adresseras för att samarbetet ska kunna 

uppnå visionen om en gemensam nordisk stridskraft finns det mycket att göra och 

åstadkomma inom ramen för nordiskt försvarssamarbete. De nationella särintressena har 

tillsvidare fått stå tillbaka till förmån för de ekonomiska fördelarna av samarbetet och hittills 

har försvarsamarbetet varit framgångsrikt.
84
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2.2.1. Vilka är motiven och drivkrafterna till nordiskt försvarsamarbete idag?  

Sverige framförde i sin försvarsproposition 2008/09:140 följande motiv till internationella 

försvarssamarbeten: 

”Regeringen anser att det ligger i Sveriges intresse att främja 

internationellt säkerhets- och försvarssamarbete eftersom detta skapar 

förtroende mellan stater och lägger grunden för gemensam säkerhet. Vi 

måste inte enbart skydda oss själva, utan även bidra till global och 

regional säkerhet och utveckling i enlighet med principerna i FN-stadgan, 

EU-fördraget och EU:s säkerhetsstrategi. Helhetssyn och samverkan 

stärker säkerheten. Säkerheten ska försvaras med militära och icke-

militära medel. Multilateralt samarbete är avgörande för hanteringen av de 

stora globala utmaningarna. Regeringen menar att det ligger i Sveriges 

intresse att utveckla samarbetet med andra i bi- och multilaterala fora för 

att främja målen för vår säkerhet.” 
85

 

När NORDEFCO hade skapats motiverades samarbetet av försvarsminister Sten Tolgfors 

med: 

”Vi etablerar nu en helt ny organisation för det nordiska 

försvarssamarbetet. Det ger oss goda förutsättningar att effektivisera 

arbetet och stärka samverkan samt kopplingen mellan samarbetet på 

politisk respektive militär nivå. Tillsammans kommer vi nu bättre att 

kunna möta utmaningar, både för vår egen del och för vår roll i 

internationellt arbete för ökad fred och säkerhet.” 
86

 

Ett huvudmotiv till NORDEFCO är möjligheter till ekonomiska samordningsvinster.
 
Sveriges 

Försvarsmakt likt sina nordiska motsvarigheter står inför en omställning från nationellt 

mobiliseringsförsvar till insatsförband med förmåga att snabbt avtransporteras till avlägsna 

konfliktzoner, med hög kvalité och tillgänglighet. Samtidigt sker en minskning av kostymen, 

Försvarsmaktens numerär minskas vilket ger svårigheter att upprätthålla full förmågebredd 

samtidigt som enskilda förbandstyper behöver en viss numerär för att uppnå ”system vinster”. 

Genom att samarbeta inom materielutveckling, underhåll, upphandling, utbildning och 

övnings-verksamhet hoppas NORDEFCO minska kostnader för deltagande länder samtidigt 

som det ska ge synergieffekter vid styrkeproduktion och vid insats.
 87

 

Nya hot och typer av konflikter och angrepp ett samhälle kan drabbas av. Terrorism, 

naturkatastrofer och it-attacker, dessa är exempel på hot som nationer idag tar på stort allvar 

men som inte nödvändigtvis tar hänsyn till nationella gränser. Det finns gemensamma 
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intressen i att skydda sig mot hoten och det finns kollektiva risker. Därför är det ett strategiskt 

intresse att samarbeta på dessa områden.
88

 

Nordiska länder har likande utgångspunkt och intresse. Nordiska länder delar många 

värderingar och åsikter inom internationell politik. Det är naturligt att samarbeta.
89

 

Genom det nordiska försvarssamarbetet ökar regionens stabilitet. De nordiska länderna får en 

ökad förmåga att utöva inflytande vid den internationella beslutsprocessen och nordens 

intressen kan bättre tillvaratas när framtidens säkerhetspolitiska arkitektur utformas.
90

 

Nordiska länder kan göra gemensamma ansträngningar till att stärka samarbete inom Östersjö 

regionen med baltiska staterna och Ryssland, därvid främja en positiv säkerhetspolitisk 

utveckling.
91

 

Ökad effektivitet och samarbete inom militära insatser gör att Norden kan göra större bidrag 

till fredsfrämjande operationer.
 92

 

Det uppvaknande Ryssland kan anses vara en drivkraft till samarbete. Med ambitioner att 

återfå sin stormaktsstatus satsar Ryssland stora summor på offensiva militära förmågor. 

Ryssland har en geopolitisk tradition av att skydda sina intressen med alla tillgängliga medel 

och utfallen tyder på att den politiken fortsätter in i 2000-talet.
93

 Ryssland känner sig pressat 

av NATOs och EUs expansion in i den gamla ryska intressesfären och gammalt doktrinärt 

tänkande utesluter aldrig militär insats eller kraftdemonstration. Kriget i Sydossetien 2008 och 

gaskrisen med Ukraina 2005-2006 visar prov på detta.
94

 Ryssland generalstabschef uttryckte 

oro över Nordens försvarssamarbete med varandra och USA. Arktis är en region där Ryssland 

har intressen och konkurrens om naturresurserna skapar potential för konflikt.
95

 Denna 

utveckling oroar Nordiska rådet och hotbilden får stort utrymme i Stoltenbergrapporten
96

 samt 

publikationen ”One for all, all for one”
97

. Norge har öppet uttryckt oroa för ryska framstötar 

och flyttar sin militära tyngdpunkt till Nordnorge och Arktis.
98

 

Under kalla kriget rådde en säkerhetspolitisk polarisering som hindrade öppet 

försvarssamarbete. Idag är samarbete möjligt tack vare kalla krigets slut. Den förändrade 
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säkerhetspolitiska världen som steg fram efter kalla krigets slut öppnade möjligheter för 

försvarssamarbete i Norden.
99

 

USA har ett minskat intresse för Europa och drar tillbaka sina trupper. Detta har påverkat 

Norden och främst Island. Tidigare garanterade USA Island säkerhet genom permanent 

militär närvaro. Att USA drar sig tillbaka påverkar Nordens försvar och ökar behovet av 

nordiskt försvarssamarbete.
100

  

En nyare tolkning av säkerhetsbegreppet som är bredare och fokuserar på fredsfrämjande 

arbete. Vikten av att skydda kollektiva funktioner, typ handel, och mänskliga rättigheter inom 

den egna nationen men även globalt.
101

 

Dagens politik har normaliserat försvars- och säkerhetsfrågor. Den svenska allmänheten 

uppfattar krig som något främmande som sker någon annanstans och berör aldrig Sverige ur 

något nationshotande perspektiv. Intresset för försvarspolitik har minskat. Normaliseringen 

har inneburit att försvarssamarbete inte upplevs som en känsligt politisk fråga. 

Försvarssamarbete framstår som det enda realiserbara alternativet när minskade hotbilder 

renderar i minskade försvarsbudgetar till följd av normaliseringen. Att samarbeta är enda 

sättet att bibehålla förmågor och att uppnå kollektiva samordningsvinster.
102

 

Konflikter är inte lika bundna av territorium som de en gång varit och det är viktigt att man 

stabiliserar konflikter innan de skapar internationella problem. EU och NATO måste kunna 

skydda liv och rättigheter hos medborgare globalt genom deltagande i internationella 

fredsbevarande- och fredsframtvingande insatser. Skapandet av Nordic Battle Group inom 

ramen för EUs Battle Group koncept i Europa är ett led i denna utveckling. Sveriges initiativ 

att ha en nordisk stridsgrupp har drivit på samarbetet. Genom stridsgruppen får nordiska 

länder en ökad betydelse och inflytande inom Europas beslutsprocess.
103

  

2.2.2. Vilka är målsättningarna med nordiskt försvarsamarbete idag? 

Sverige har som målsättning att bygga säkerhet med andra. Med grannländer i Europa och 

Norden.
104

 NORDEFCO är ett medel i denna strävan. 

NORDEFCO syftar till att stärka deltagande länders nationella försvar, utforska gemensamma 

synergier och skapa effektiva gemensamma lösningar.
105

  

NORDEFCO har formulerat följande delmålsättningar för organisationen. Organisationen 

skall kontinuerligt arbeta med en jämförande, utökande och långsiktig inriktning till 
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försvarsrelaterade frågor. Den skall identifiera och diskutera försvarsrelaterade frågor av 

strategiska och politiska karaktär som är av gemensamt intresse för medlemmarna. 

Försvarssamarbetet ska ge utökad operativ effekt och kvalité hos medlemmarnas 

försvarsmakter och arbeta för en optimal resursfördelning och kostnadseffektivitet i försvaret 

av relaterade områden. 

Försvarssamarbetet skall utveckla interoperabilitet och kapacitet för gemensamma operationer 

och utveckla samarbete i området av multinational operationer, försvarsrelaterade 

säkerhetsområdesreformer och förmågebyggande i stöd för international fred och säkerhet. 

Skapa en gemensam förmåga till större internationella insatser. 

Organisationen skall uppnå teknologiska vinster genom samarbete, genom gemensam 

utveckling, anskaffning och ägande. Genom en samordning av materielprogram ska 

samarbetet skapa en effektivisering av försvarsindustrin. 

NORDEFCO har också som delmålsättning att stärka samarbetet på alla möjliga framtida 

samarbetsområden. Samarbetet skall ta höjd inför framtidens behov.
106

 

En övergripande målsättning för NORDEFCO är att på militär nivå samarbeta över hela 

skalan av försvarsstruktur för att uppnå bättre kostnadseffektivitet och kvalité. Genom det 

skapas förbättrade operationella kapaciteter. För att uppnå en utökad och trovärdig 

operationell effekt, skapad genom samarbete över nationsgränser. Målsättningen kan delas in i 

tre stommar: 

 Ömsesidigt samarbete för effektiv produktion av militär förmåga som kommer tillåta 

frigörandet av resurser till förmån av ökad operativ förmåga.  

 Förmåga att bibehålla och utveckla nationellt definierade operationella förmågor. 

Genom samarbete i utveckling och produktion av förmågor kommer nordiska länder 

kunna bibehålla och utveckla djupet och bredden på nationella försvarsförmågor. 

Vilket medger förmåga att enskilda förmågor kan bibehållas trots att nationell kritisk 

massa uppnåtts. 

 Kombinerade och kostnadseffektiva bidrag till internationella ansträngningar för fred 

och säkerhet. Samarbete är nyckeln till att lyckas i de moderna utmaningarna av fred 

och säkerhet. Djupt och fullständigt samarbete kommer möjliggöra medlemsländernas 

bidragande till större, effektivare och uthålligare enheter till internationella 

ansträngningar för fred och säkerhet inom EU, NATO och FN.
107
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2.2.3. Utfallet av dagens nordiska försvarssamarbete  

Försvarssamarbetet NORDEFCO har enligt organisationens officiella årsredovisningar från 

2010, 2011 och 2012 hittills renderat i utfall där överhängande delen av verksamheten har 

dominerats av tillsättandet av olika projekt- och konceptarbetsgrupper. I 2012 årsrapport 

beskriver ordförande Flemming Lentfer att organisationens första år har används till att skapa 

ramarna för samarbetet som nu kan börja ge frukt.
108

 Respektive medlemsland har tilldelats 

ett ansvarsområde för konceptutveckling. 

Sverige  Norge Finland Danmark 

Strategisk utveckling 

Operationsplanering 

Övning och träning Förmågor Personalresurser och 

utbildning 

Tabell 3, Ansvarsområden för konceptutveckling i NORDEFCO. 

 

Inom respektive konceptområde pågår ett utbyte av officerare mellan länderna. Vilket gör att 

trots att tex Finland är ansvarig nation för att utveckla förmågekoncept är arbetsgrupperna 

multinationella.
109

 

Dominerande i utfallen är olika materiella samarbeten för att få kostnadseffektivitet och 

kunna dela viktig materiel och dess kostnader vid internationella insatser, styrkeproduktion 

och underhåll.
110

 

 Genensamma kurser och utbildningar för fredsstödjande insatser. 

 Samarbete inom internationella operationer 

 Förbättrade samarbeten i övningar mellan nationerna och över nationella gränser. 

 Samarbete inom motmedel mot sjöminor. 

 Utbyte av officerare vid olika konceptutvecklingar och undersökningsgrupper.
111

 

Exempel på materielsamarbeten 

 Gemensam anskaffning av hjulfordon mellan Sverige och Norge.
112

 

 Gemensam anskaffning av nytt artillerisystem typ Archer mellan Sverige och 

Norge.
113

 

Exempel på övningar 

 Cold Response 2012
114
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 Cold Challange 2011
115

 

 Cold Response 2010
116

 

 Luftförsvarsövningar, t.ex. Nordic Air Meet 2012
117

 och Cross Border-övningar
118

 

Exempel på operativt utbyte 

 Luftlägesbild delas mellan Norge och Sverige
119

 

 Nordiska stridsgruppen med truppbidrag från b.la. Norge, Sverige och Finland.
120

 

2.2.4 Avslutning; Öppet försvarssamarbete inom Norden idag 

Vad som är drivkraften till dagens öppna försvarssamarbete är tvådelat. Tydlig drivkraft är 

den ekonomiska aspekten där nordens länder inte längre anser sig kunna spendera lika stora 

summor på försvar. Men den bredare säkerhetspolitiska hotbilden i världen är också en 

dominerande drivkraft. Dessa drivkrafter skapar flera motiv till att samarbeta. Ett av dessa är 

att Norden tillsammans skulle kunna bli effektivare och slagkraftigare i internationell 

säkerhetspolitik och därmed bidra till att en bättre värld. Ett annat är att de nordiska länderna 

nu måste passa på och stärka sina band. Tidigare har öppet samarbete hindrats av polarisering 

och retoriska skillnader. Sådant är inte fallet idag och att samarbeta är det naturliga valet för 

Nordens länder. 

Målsättningarna fokuserar till en stor säkerhetspolitisk bredd. Både till nationellt försvar och 

internationella insatser och ett tydligt fokus på vad som ska prioriteras kan inte urskiljas. 

Empirin visar att det inte råder samsyn mellan medlämsländerna om vilken inriktning som ska 

ge förtur. 

Utfallen för samarbetet är hittills relativt sparsamt vilket beror på att samarbetet är nytt. 

Många regler och byråkratiska hinder måste övervinnas genom laterala samarbetsavtal och 

överenskommelser. Men redan ses att omfattande verksamhet inom övningar, utbildningar 

och gemensamma arbetsgrupper för konceptutveckling.  
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3. Jämförelse och diskussion 
Nedan presenteras empirin mot varandra i tabeller för jämförelse. Texten presenteras i 

tabellform i syfte att underlätta jämförelse mellan de båda fallen. Tabellerna är baserad på 

tidigare kapitel i empiridelen, förkortad och komprimerad för att fungera i tabellen. 

Inledningsvis kommer motiven och drivkrafterna att jämföras, därefter målsättningarna och 

slutligen utfallen. I tabellerna är faktorerna listade efter vilken vikt de har i respektive 

samarbete 

3.1 Jämförelse av motiv och drivkrafter 

Tabell 4, Jämförelse av motiv och drivkrafter. 

 

Här syns skillnader, dominerande under kalla kriget var det aggressiva och hotfulla 

Sovjetunionen. Ett tredje världskrig kunde vara annalkande. Denna spänning var pådrivande 

för samarbete. Trots att Sverige satte sin tro till neutralitet och alliansfrihet kunde hon inte 

bortse från det faktum att en neutralitet kunde misslyckas. Samtidigt ville man inte överge den 

neutrala rollen, Sverige vill mäkla fred och avspänning. Krig skulle undvikas och ett öppet 

samarbete skulle kanske provocera Sovjetunionen, förvärra spänningarna i världen och leda 

till att Finland knöts hårdare till Sovjetunionen. Det finns en rädsla för att ett öppet samarbete 

skulle öka risken för krig. Detta var Sveriges dilemma som både drev på och återhöll 

försvarsamarbete vilket resulterar i att det måste hållas hemligt.  

Sådant är inte fallet idag. Närvaron av Ryssland i regionen är fortfarande en osäkerhetsfaktor 

men skillnaden är att inget krigshot föreligger. Norden hotas inte i dagsläget av en storskalig 

Kalla kriget Idag 
Motiv och drivkrafter 

 Hotfullt agerande av Sovjetunionen  

 Sovjetunionen håller stora förband i 

beredskap i Europa 

 Diplomatiska förbindelser mellan Öst 

och Väst försämras, krig upplevs som 

förestående  

 Sverige klarar inte att försvara sig 

enskilt mot Sovjetunionen 

 USA betraktas som vän och är partner 

till nordiska grannar, Norge och 

Danmark 

 Nato har intresse av att Sverige ska 

klara ett anfall 

 Sverige behöver modern 

försvarsteknologi 

 USA vägrar sälja teknologi till ”icke 

allierade” 

 Ekonomisk kris med ökade militära 

kostnader 

 Nya hot och konflikter som inte är 

bundna av territorium 

 Utökat säkerhetsbegrepp 

 Att samarbeta är inte längre 

kontroversiellt utan naturligt 

 Öka Nordens stabilitet och inflyttande 

 Bidra till internationella insatser 

 Öka Nordens inflytande i 

internationell säkerhetspolitik 

 Ett uppvaknade Ryssland 

 USAs militära närvaro minskar 
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invasion. Någon säkerhetspolitisk balansgång är inte längre nödvändig och att samarbeta har 

gått från att vara kontroversiellt till att bli en naturlig del av Sveriges officiella politik.  

Dagens motiv för samarbete är istället andra. De internationella insatserna har fått ökat 

utrymme och bredare säkerhetspolitiska begrepp ställer krav på ett annorlunda nyttjande av 

militära resurser. Ekonomin är här dominerande samtidigt som nya konflikter och bredare 

säkerhetsbegrepp ökar trycket på förmågebredd och kapacitet i fred. 

3.2. Jämförelse av målsättningar 

Kalla kriget Idag 
Målsättning 

Försvar mot Sovjetunionen i händelse av 

krig. Förberedelser för en eventuell 

konflikt. 

 Samverkan i den militära ledningen 

 Viss samordnad underrättelsetjänst 

 Standardisering 

 Samordning av forskning 

 Gemensamma övningar 

 Samordning av luft- och 

sjöbevakning, väderlekstjänst och 

flygsäkerhetstjänst 

 Förbättrade interskandinaviska 

signalförbindelser 

 Samordning av 

krigsmaterieltillverkning 

 Förbättring av vissa 

interskandinaviska kommunikationer  

 Gemensamma lufttransporter 

Bygga gemensam säkerhet, stärka 

nationellt försvar och få synergier i effekt 

och kostnad. 

 Samarbete i försvarsrelaterade frågor. 

 Samarbeta i strategiska och politiska 

försvarsfrågor av gemensamt intresse. 

 Operativ effekt och kvalité av 

medlemmarna. 

 Arbets- & resursfördelning. 

 Interoperabilitet och kapacitet för 

gemensamma operationer. 

 Utveckla förmågan till multinational 

operations 

 Uppnå teknologiska vinster. 

 Effektivisering av försvarsindustrin. 
 

Tabell 5, Jämförelse av målsättning. 

 

Här syns skillnader i huvudmålsättningen mellan kalla kriget och idag. Försvarssamarbetet 

under kalla kriget existerade i hemlighet och skulle aktiveras först i händelse av krig. 

NORDEFCO har en mer förebyggande funktion i fredstid där samarbetet ska bygga säkerhet 

och effektivitet till en lägre kostnad än vad enskilt försvar hade uppnått. Genom att uppnå 

gemensam styrka ska gemensam säkerhet uppnås.  

Om man jämför vilka delmålsättningar som sätts upp i de båda försvarsamarbetena är dessa 

mer snarlika. Genom att studera dem ser man återkommande begrepp som interoperabilitet, 

samverkan, samordning, gemensamma- operationer och forskning, standardisering osv. Detta 

gör att delmålsättningar ger vissa liknelser. En tydlig skillnad är förekomsten av 

internationella operationer och ekonomiska samordningsvinster i dagens samarbete. Samtidigt 
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som dagens samarbete inte har någon uttalad regional fiende, vilket definitivt var fallet under 

kalla kriget. 

Skillnad finns också i hur målsättningarna utformats och vilken nivå de inriktas mot. Dagens 

samarbete har målsättningar som är abstrakta och generella i sin karaktär. Detta kan härröras 

till att samarbetets funktion ska vara mycket bred. Kalla krigets målsättningar är mer konkreta 

där det tydligt framgår vad som ska ske inom olika områden, det kan härröra ur att samarbetet 

hade en smalare och distinkt funktion. Uppgiften som skulle lösas under kalla kriget var tydlig 

vilket renderar i tydliga målsättningar. Uppgifterna i dagens nordiska försvarsamarbete är 

otydliga, det finns många områden där medlemmarna vill se ett utökat samarbete, formen för 

hur det ska genomföras är fortfarande under utredning. 

3.3. Jämförelse av utfall 
 

Tabell 6, Jämförelse av utfall. 

 

NORDEFCO är ett större samarbete än det under kalla kriget. Kalla krigets samarbete 

involverade i huvudsak Sverige, Norge och Danmark. NORDEFCO engagerar däremot 

samtliga nordiska länder. 

I studien ses att mycket av det utfall som förekom under kalla kriget i hemlighet fortsätter 

idag helt öppet och i en mer utökad form. Under kalla kriget gjorde Sverige och Norge 

tillsammans förberedelser för krigsimport vilket idag har utvecklats till ett gemensamt logistik 

och resurshållningskoncept för militära operationer. Idag sker ett utbyte av radarbild (RAP) 

mellan de nordiska länderna i luftrums- och sjöövervakningen, en utveckling från den 

samordning som tidigare skedde med telefon och radioförbindelse.  

Under kalla kriget skedde flygstridsövningar i hemlighet under parollen ”flygsäkerhet”, idag 

sker ett öppet samarbete där crossborder samarbetet är det främsta. Flygflottiljer från Norge, 

Sverige och Finland kan på regional nivå arrangera flygstridsövningar. Övningar inom 

markarenan och sjöarenan tillhör nu återkommande verksamhet där Sverige tillsammans med 

Kalla kriget Idag 
Utfall 

 Underrättelse 

 Operativ planering & samarbete 

 Materiell samarbeten 

 Åsiktsregistrering 

 Förberedelser för krigsimport 

 Flygstridsövningar 

 Luftrumsövervakning 

 Sambandslinjer 

 Operativa och strategiska studier 

 Utbildning och träningsprogram 

 Materiell utveckling och inköp 

 Utbyte av officerare mellan länderna 

 Gemensam logistik och 

resurshållning 

 Gemensamma övningar 

 Luftrumsövervakning 
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sina nordiska grannar övar gemensamma operationer. Den största övningen är Cold Response 

som är en vinterövning i Nordnorge med ett stort antal deltagande länder. 

Under kalla kriget skedde operativt utbyte och koordinering inom Norden om försvaret av 

Norden. Detta skedde under hemliga möten, idag deltar representanter från de nordiska 

länderna i konceptarbetsgrupper som studerar strategiska och operativa frågor som är av 

nordiskt intresse. 

Det finns tydlig likhet mellan utfallen för materiel samarbeten. Under kalla kriget förekom 

materiella samarbeten med gemensam forskning och utveckling, detta är även fallet idag. 

Sverige tillsammans med de nordiska länderna undersöker flera standardiserings projekt där 

ländernas materiell skall vara likformig och interoperabel.  

 

 

4. Slutsats 
I undersökningen har tydliga likheter och skillnader identifierats, vilket inte är särskilt 

förvånande med tanke på den radikalt förändrade omvärlden som skiljer försvarsamarbetena 

åt. Vad som är mest intressant att notera är: 

I motiv och drivkrafter för dagens nordiska försvarsamarbete är den ekonomiska aspekten 

klart dominant tillsammans med det nya och breddare säkerhetsbegreppet som ställer krav på 

att skydda globala strategiska intressen genom internationella insatser. Här ska NORDEFCO 

skapa effektivitet och ekonomi för medlemsländerna. I de målsättningar som organisationen 

fastställt återspeglas dock inget tydligt fokus på just internationella insatser utan NORDEFCO 

har målsättningar som är applicerbara i både en regional och internationell kontext. 

NORDEFCO har fått en bred målsättning som inte utesluter samarbeten för nationellt försvar.  

När Sverige deltar i internationella övningar idag sker det med motivet att Sverige måste träna 

och utveckla interoperabilitet inför gemensamma fredsoperationer. Intressant är att dessa 

”peacekeeping” övningar förläggs till områden av strategisk vikt för Sveriges och Nordens 

försvar. Övningen Cold response som arrangeras av Norge sker i Nordkalotten likt 

slutövningarna för Nordic Battlegroup som varit förlagda till svenska övre Norrland. 

Här ser studien ett samband mellan de båda fallen. Sverige som motiverar sitt engagemang i 

NORDEFCO med fredsbevarande internationella operationer har hittills prioriterat många 

åtgärder som är av intresse för det nationella försvaret. T.ex. de projekt som genomförts för 

att Sverige ska kunna dela luftlägesbild mellan de andra nordiska länderna och för att 

underlätta flygövningar mellan länderna. Därför ser studien att motiven och utfallen inte 

riktigt passar samman. 
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Som beskrivits i empirin råder inte heller någon samsyn inom NORDEFCO om att det är just 

internationella operationer som ska prioriteras. Norge har ett tydligt fokus på Arktis och ryska 

anspråk i den regionen. Finland tillsammans med de baltiska staterna ser hur Ryssland 

spenderar stora summor på snabbinsatsstyrkor och långräckviddigt luftvärn. Hotbilden är inte 

ensad mellan medlemsländerna på grund av olika säkerhetspolitiska bedömningar. 

Uppsatsförfattaren vill hävda att även om motiven till NORDEFCO är mycket annorlunda 

mot de som existerade under kalla kriget är flera av åtgärderna och samarbetena inom 

NORDEFCO lika applicerbara i en strävan efter kollektivt försvar som de som gjordes under 

kalla kriget.  

Idag likt under kalla kriget sker gemensam operativ planering, luftrumsövervakning, 

standardiseringar i materiel samt fokus på interoperabilitet mellan ländernas försvarsmakter. 

Nu för att kunna delta i NBG och gemensamma insatser utomlands, då för att styrkor skulle 

hjälpa till i försvaret av varandras territorium. Dagens samarbete har officiellt inte Ryssland 

som fiende, intressant är dock att det som var gemensamma samarbetsområden under kalla 

kriget återupprepas idag inom NORDEFCO. 

Studien slår fast att NORDEFCO inte är en fortsättning av det som skedde i hemlighet under 

kalla kriget. Flera betydande skillnader har identifierats men liknelserna är fortfarande slående 

och här vill uppsatsförfattaren lyfta fram ytterligare ett perspektiv, dubbelspel. Empirin har 

beskrivit ett dubbelspel inom svensk politik under kalla kriget där Sverige har fört många 

bakom ljuset. Vad är det som hindrar Sverige från att fortfarande bedriva ett dubbelspel?  

Intressant är att målsättningarna och utfallen har sådana likheter. En bred tolkning av studiens 

resultat vore att det som inte kunde genomföras i det tänkta skandinaviska försvarsförbundet 

1948-1949 sker idag inom ramen för NORDEFCO. Spänningen i världen och den olika synen 

på utrikespolitik, som tidigare hindrat öppet samarbete har försvunnit. Nu står de nordiska 

länderna enade och har ingen anledning till att inte samarbeta. Det som den skandinaviska 

försvarskommitténs ville genomföra 1949 kan idag realiseras inom ramen NORDEFCO. 

Motiven är olika men viljan att samarbete är oförändrad. 

4.1. Svagheter med studien och fortsatt forskning 
Studiens begränsade omfattning gör att slutsatsen inte är fullständig. Det finns incitament till 

att studiens slutsatser stämmer men slutsatserna är inte fullt ut bevisade.  

Uppsatsförfattaren skulle förorda en utökad studie av Sveriges försvarssamarbeten under kalla 

kriget och idag för att ytterligare bringa klarhet i vilka samband som egentligen finns. Denna 

studie har fokuserat på två fall av svenskt försvarssamarbete under respektive period. 

Komplettering borde ske med utökade studier av dessa fall samt inkorporation av fler fall av 

försvarsamarbeten från aktuella perioder. T. ex. under kalla kriget hade Sverige öppet 

samarbete med andra länder inom FN-ram vilket inte har behandlats i denna uppsats. Idag har 

Sverige även andra försvarssamarbeten än det som behandlats inom denna studie, Partnerskap 

för fred med Nato samt OSSE m.fl.  
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Utökade studier på skillnader och likheter mellan Sveriges försvarsamarbeten under kalla 

kriget och dagens svenska försvarsamarbeten skulle behöva fokusera på den totala bilden och 

värdera det som sker inom FN, EU, Norden och NATO för att bilden ska bli komplett. 

Källmaterialet behöver utökas till egna studier av rådata och ytterligare analys av tidigare 

forskning. 

4.2. Sammanfattning 
Studien har undersökt likheter och skillnader mellan hemlighet nordiskt försvarsamarbete 

under kalla kriget och öppet nordiskt försvarsamarbete idag. Studien har påvisat betydande 

skillnader i motiv och drivkrafter mellan kalla kriget och idag. Studien har däremot påvisat 

stora likheter inom målsättningar och utfall för de båda försvarsamarbetena.  

Studien finner grund för ett fortsatt kritiskt granskande av sambandet mellan kalla krigets 

hemliga försvarssamarbete och dagens öppna försvarsamarbete. Samarbetena är i sig själva 

inte så olika i utformning däremot har omvärlden förändrats och motiven till samarbete är 

olika. Det finns anledning att påstå att ridån har lyfts och det som tidigare skett i hemlighet 

idag sker öppet men att försvarsamarbetet har anpassat sig till nya hot och krav. 
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