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Orsakerna till nederlagen har varit flera. 
En är den brist på sammanhållning som de 
nordiska länderna har ådagalagt. Tillsam
mans skulle de bedömningsvis ha kunnat 
mobilisera nödvändiga resurser för att kun
na freda sina territorier.

Gemensamt nordiskt försvar ett över- 
levnadsvillkor
av Rune Engman

krigförande nationer   tidpunkt resultat
Sverige – Finland mot Danmark,   1700 – 1721 Förlust för Sverige – Finland 
Preussen, Polen och Ryssland
Sverige mot Ryssland   1741 – 1743 Förlust för Sverige – Finland
(Hattarnas krig)
Sverige mot Ryssland   1788 – 1790 Varken förlust eller vinst
(Gustav III krig)
Finska kriget    1808 – 1809 Förlust för Sverige
Danmark mot Sverige   1814  Förlust för Danmark
Danmark mot Preussen   1864  Förlust för Danmark
Första Världskriget   1914 – 1918 Förlust för Norge
        (50 % av handelstonnaget 
        förlorat, 25.000 döda norska 
        sjömän)
Finland mot Sovjetunionen  1939 – 1944 Förlust för Finland
Andra världskriget   1939 – 1945 Förlust för Danmark och  
        Norge

Försvarets målsättning
Första ”frontlinjen” i ett försvar måste 
alltid vara politisk/diplomatiska ansträng
ningar. Här gör de nordiska länderna stora 
ansträngningar dels genom sin närvaro i 
t ex Afghanistan dels genom det dagliga ar

inget nordiskt land har sedan tider väl före Det Stora Nordiska Kriget (1700 – 1721) 
förmått att försvara sitt territorium. Ett påstående som nedanstående sammanställning 
visar:
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betet i olika internationella organisationer. 
Utan ett substantiellt försvar känns detta ar
bete emellertid i längden ihåligt. Därbakom 
måste alltid finnas en försvarsvilja och reella 
försvarsresurser.
 Frågan är om vi idag tillsammans skulle 
kunna upprätthålla freden utan att behöva 
tillgripa den medgörlighet som i varje fall 
Sverige visade mot krigförande makter un
der andra världskriget (en bedömning som 
bland andra Madame Kollontaj – Sovjet
unionens dåtida ambassadör i Sverige ställ
de sig bakom). 
 En rimlig ansats kunde vara att vi ska
pade ett gemensamt försvar med gemensam 
operativ ledning vilket skulle kunna möta 
angrepp med konventionella vapen inklu
sive angrepp från cyberrymden.
 Vad jag har exkluderat är ett försvar mot 
atomvapen. Ett sådant försvar skulle po
litiskt vara helt omöjligt att förankra hos 
befolkningarna i Norden. Uppgifter måste 
därför överlämnas till andra i realiteten till 
USA (Nato?).
 Erfarenheterna från t ex Andra Världs
kriget visar att vi aldrig kommer att hinna 
mobilisera ett försvar mot ett snabbt upp
dykande hot. Vi måste organisera försvaret 
efter den militära potential som finns eller 
kan komma att finnas i vårt närområde.

Försvarsvilja
Viljan att försvara landet är absolut grund
läggande för framgång. Utan att medbor
garna ställer sig bakom ansträngningarna 
är det fullständigt meningslöst att skapa en 
trovärdig försvarsmakt. 
 Försvarsviljan har i varje fall tidigare an
setts vara god i Finland och i Sverige. Om 
uttalandena vid  organisationen Folk och 
Försvars senaste seminarium (20100506 
– Stoltenbergrapporten i ljuset av Lissabon
fördraget) skulle vara representativa så är 

mitt intryck att Finland och Sverige kan vara 
intresserade, att Norge är splittrat men är po
sitiva till en försvarsunion medan Danmark 
verkar uppleva frågan som rent teoretisk.
 Viljan att tillsammans försvara Norden 
har avhandlats mycket under olika tider. 
Inte minst under 1800talet då den under 
namnet Skandinavismen hyllades av många 
men då läget blev skarpt i Danmarks rela
tioner till Preussen visade sig inte hålla måt
tet. Detta berodde troligen framför allt på 
inrikespolitiska svårigheter i Danmark och 
Sverige. 
 Samma slags svårigheter visade sig i rela
tionerna Norge/Sverige under den så kallade 
Unionstiden. Inrikespolitiska förhållanden i 
Norge omöjliggjorde i slutändan ett militärt 
samarbete. 
 Även efter det andra världskriget gjordes 
försök, inte minst från svensk sida, att söka 
skapa ett försvarssamarbete mellan de nord
iska länderna. Försöket misslyckades dock 
bland annat beroende på protester ifrån 
Sovjetunionen och på skepsis ifrån Norge 
vad gäller realismen i ansatsen.
 Jag vill dock i det följande ge belägg för 
att en försvarsunion mellan de nordiska län
derna i varje fall har ekonomiska förutsätt
ningar för att lyckas.

Ekonomi
En förutsättning för en försvarsunion är att 
vi har tillräckliga ekonomiska resurser för 
att kunna bära bördan av de kostnader som 
är förenade med en trovärdig union d v s att 
vi kan allokera medel till det gemensamma 
försvaret i samma storleksordning som våra 
grannar. 
 Följande uppställning är illustrativ: (Siff
rorna är hämtade från The Economists ut
gåva World in Figures från 2008. Alla siff
ror är $bn.)
 



161

DISKUSSION & DEBATT

Denna siffra kan jämföras med Ryssland 
764, Canada 1.114, Polen 303, Tyskland 
2.795 och USA 12.417.
 Ovanstående indikerar att vi skulle kun
na bära försvarskostnader av samma stor
leksordning som de ryska, vilka idag (2008) 
belöper sig på cirka 28,3 $bn.  
 Finansieringen av de militära utgifterna 
är huvudsakligen en prioriteringsfråga. 
Me del behöver inte saknas. Vill vi verkli
gen försvara oss måste det få kosta.   

Övriga nödvändiga resurser
Norden förfogar över goda tekniska resur
ser, militär kompetens, organisationsförmå
ga, utbildning och industriell kapacitet. 
 Under värnpliktsarméernas tidevarv hade 
folkmängdens storlek ofta en avgörande 
betydelse. Då vapenutvecklingen har varit 
mycket kraftfull så är inte längre detta fallet 
vilket t ex kriget i Georgien visar. Det gäller 
istället att snabbt kunna mobilisera militära 
resurser av väsentligt och i alla avseenden 
högre kvalitet än motståndaren.
 Undantag från denna regel är de så kalla
de ”Ställföreträdande krig” som t ex utspe
lar (utspelade) sig i Mellersta Östern eller 
Vietnam. Dessa förs av stormakter på tredje 
parts territorium och kan i teorin hålla på 
hur länge som helst!
  

Alternativa konstellationer
Baltikum, Danmark och Norge är medlem
mar av Nato. Vid tiden omedelbart efter 
det andra världskriget eller i händelse av ett 
tredje världskrig var detta säkert ett alldeles 
utmärkt val. Nato har ju nu dessutom pre
senterat grundvalen till en mycket ambitiös 
ny strategi för organisationen (Nato 2020: 
Assured security; Dynamic engagement, 17 
May 2010). Om den implementeras blir den 
mycket värdefull, inte minst för Norden. Ty
värr så har Nato för närvarande knappast 
resurser för att kunna leva upp till dagens 
strategi, än mindre till det strategiförslag 
som nu presenteras. 
 Resursbristen skapar även problem med 
hur de mycket stora havsområdena i Nord
atlanten som Island och Norge förvaltar 
ska kunna försvaras, vilket mycket riktigt 
Thorvald Stoltenberg noterar i sin rapport 
Nordisk Samarbeid om Utenriks- og Sikker-
hetspolitikk från 20090209. 
 Verkligheten här är nog att området idag 
inte är tillräckligt militärt skyddat. Ingen 
anser sig idag vilja allokera de resurser som 
skulle behövas. 
 Medan Ryssland skulle kunna ocku
pera Baltikum på kort tid så har Nato inga 
substantiella styrkor på närmare håll än 
de i Tyskland och dessa kan knappast fri
göras för operativ verksamhet förrän efter 
flera månader. Ryssland planerar dessut
om enligt flera tidningskällor att inköpa/
bygga en avsevärd landstigningskapacitet 
något som Sverige möter med att garage
ra ett fåtal stridsvagnar på Gotland.   
 Ett alternativ vore att etablera en kraft
full försvarsmakt inom den Europeiska 
Unionen, EU. På lång sikt så är det säkert 
den bästa lösningen men vägen dit är ännu 
alltför lång och än svårare att skapa än en 
Nordisk Försvarsunion. 

länder  bruttonational- 
   produkt
Baltikum   54,5
Danmark 259
Finland  193
Island    10,5
Norge  296
Sverige  358

Sammanlagt    1.171,0
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framstå som seriös så måste de Nordiska 
länderna samarbeta. De Nordiska länder
na har även resurser till detta. Inget annat 
alternativ framstår som realistiskt förrän 
på mycket lång sikt. 
 
Författaren är civilingenjör och civileko
nom.

 Det militära samarbetet inom EU regleras 
idag av Lissabonfördraget. I skydd av detta 
riskerar Norden inte heller att en försvars
union stoppas genom ett ryskt veto! 

Sammanfattning
Om försvarspolitiken i Norden på sikt ska 


