
 

 

 

 
 

Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson  

Säkerhetspolitiskt seminarium, Luleå den 4 september 2013 

 

Det talade ordet gäller 

     

Samarbete idag och potential för framtiden 

 

Jag tror inte att någon här idag tycker det är något märkligt med att jag står här på 

Nordkalotten och talar om samarbete och dess potential för framtiden. Men låt oss göra 

tankeexperimentet att jag för 25 år sedan skulle ha hållit ett anförande med samma titel. 

För det första kan man fundera på om man överhuvudtaget hade tänkt i sådana termer. 

Och om man hade tänkt i sådana termer, är jag ganska säker på att innehållet hade blivit 

något helt annat än det jag kommer att säga idag. 

 

Att jag nämner detta beror på att det är lätt att glömma hur världen har förändrats sedan 

Berlinmurens fall. Före 1989 hade vi en statisk omvärldssituation. Idag förändras 

omvärlden i en helt annan hastighet och under de kommande årtiondena kommer det att 

ske väsentliga globala geopolitiska förändringar. Då dagens och morgondagens 

utmaningar är avsevärt mer sammansatta än tidigare och hoten ofta är 

nationsöverskridande kan inte Sverige – och knappast något annat land heller – hantera 

dagens utmaningar utan att samverka med andra.  

 

Samarbetet på Nordkalotten med Norge och Finland har pågått över tid. Det är djupt, 

nära och omfattande. Att öva hos varandra, att omgruppera över gränserna och nyttja 

varandras baser, varandras skjut- och övningsfält i syfte att uppnå kostnadseffektivitet 

samt höja den egna operativa förmågan är det nordiska samarbetet i ett nötskal! Och 

därtill ett verktyg för att främja den regionala säkerheten. 

 

Flygsamarbetet mellan Sverige, Norge och Finland här på Nordkalotten utgör ett 

utmärkt exempel på hur mindre länder genom samarbete kan uppnå större effekt och 

synergier. Vi får möjlighet att genomföra olika typer av avancerade övningsmoment på 

en större yta och vi drar gemensamma erfarenheter som gör att vi kan vidareutveckla 

och förfina flygsamarbetet ytterligare. Och i höstas inledde vi ett liknande 

gränsöverskridande flygsamarbete mellan Sverige och Danmark. 

 

Flygsamarbetet över nationsgränserna har också varit en drivande kraft för att skapa 

snabbare och förenklad hantering av flygtillstånd vid gränspassage. Ursprungligen tog 

tillståndshanteringen sex veckor, nu är vi nere i 48 timmar med målsättningen 24 

timmar.  

 

Att jag tar upp detta exempel på tillståndshantering är ingen slump. Ju mer vi samverkar 

och samarbetar över gränserna i Norden, desto mer ser vi att våra respektive nationella 

lagstiftningar och rutiner behöver ses över. Vi militärer har en egen hemläxa att se över 

våra egna rutiner, men vi behöver också hjälp på politisk nivå för att anpassa 
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lagstiftning till dagens och morgondagens samverkansbehov mellan våra nordiska 

länder.  

 

Ett annat exempel på nordisk samverkan här på Nordkalotten är samarbetet mellan 

Sverige och Norge i samband med flygolyckan förra året med det norska Herculesplanet 

på Kebnekaise. Här har vi också dragit olika lärdomar kring samverkan mellan våra 

länder. 

 

Vi i Norden har en unik språklig, kulturell och värdemässig gemenskap som vi ska 

vårda och ständigt utveckla och fördjupa. Våra länder har en lång tradition av 

samarbete. Vi har under åren byggt upp ett ömsesidigt förtroende och respekt för 

varandra. Men vi vet också att våra länder har olikheter. Därför vet vi också att 

ödmjukhet och lyhördhet också är nödvändiga ingredienser i vårt nordiska samarbete. 

 

Även om de nordiska länderna valt olika säkerhetspolitiska lösningar har vi över 

decennierna samarbetat för att bidra till en säkrare värld, inom ramen för FN och andra 

internationella organisationer. Detta manifesteras bland annat genom vårt gemensamma 

engagemang inom olika internationella militära insatser.  

 

Våra nordiska länder samverkar idag i Afghanistan, där även samverkan sker med de 

baltiska länderna – ett bevis för att det nordisk-baltiska samarbetet också fördjupas och 

utvecklas i flera dimensioner.  

 

Vi förbereder just nu ett gemensamt nordiskt bidrag med taktiskt transportflyg inom 

ramen för den FN-ledda operationen i Mali. 

 

Att vi redan har så lång erfarenhet av samarbete mellan våra länder är ett gott tecken 

inför framtiden eftersom morgondagens hot och utmaningar är gränsöverskridande. Vi 

måste sträva efter att hitta gemensamma lösningar för att i första hand förebygga, men 

även möta de nya hot och utmaningar vi kommer att stå inför. Vi har en god grund att 

stå på i form av den framsynta Stoltenbergrapporten, som redan 2009 lade fram 

konkreta förslag på fördjupat nordiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. En ny 

Stoltenbergrapport är under utarbetande och kommer att vara klar nästa år. Den kommer 

att ge uppslag till ytterligare möjligheter till fördjupat nordiskt utrikes- och 

försvarssamarbete. 

 

Rent militärt finns möjligheter till samarbete i den nordiska kretsen. När vi talar om att 

dela resurser är det både ett givande och tagande. Det innebär kalkylerad risktagning, 

eftersom vi inte har full handlingsfrihet med dessa förmågor.  

 

Det finns en potential att effektivisera och förbättra den nordiska samordningen inom 

flera områden. Jag och mina kollegor bedömer gemensamt att vårt nordiska samarbete 

nu bättre måste integreras i det löpande stabsarbetet.  Därtill krävs politiskt mod och att 

respektive land vågar kasta traditionella nationella identitetsmarkörer överbord! Detta är 

kanske särskilt viktigt inom materielområdet där vi kan nå avsevärda ekonomiska 

synergieffekter genom exempelvis kravharmonisering, gemensam anskaffning, 

systemanpassning, underhåll och utbildning. 

 

För att påskynda, fördjupa och konkretisera det praktiska nordiska samarbetet, har jag 

tillsammans med min norske respektive finske kollega beslutat att göra följande 



specifika satsningar: På marken ska vi bygga vidare på Mekbat 2020 med målet att den 

ska utvecklas till en gemensam bataljonstridsgrupp och med siktet att den kan övas 

inom ramen för COLD RESPONSE år 2016. Tanken är att på längre sikt kunna bidra 

med denna förmåga i internationella insatser. I luften ska vi bygga vidare på den 

luftrumsövervakning som Sverige och Finland med norskt stöd kommer att genomföra 

över Island nästa år. Det handlar egentligen om att flytta den Cross Border Training som 

vi genomför här över Nordkalotten till Island. Där har vi också en vision att utveckla 

detta samarbete ytterligare genom att tillföra lufttanknings- och 

luftövervakningsförmåga. Till havs ska vi gemensamt bygga vidare och vidareutveckla 

de gemensamma minröjningsresurserna, med inriktningen att även de ska kunna övas 

under COLD RESPONSE 2016, samt vara en resurs för minröjning i närområdet.  

 

Vad är det då för framtida säkerhetspolitisk och militärstrategisk miljö som vi kan 

förvänta oss att agera i? 

 

Vårt närområdes strategiska betydelse ökar, något som också belysts här idag. I mångt 

och mycket är detta kopplat till energi- och handelsflöden. Respektive utveckling i 

Östersjön och Arktis/Barentsregionen får därför inte ses isolerade från varandra.  

 

Försvarsmakten bedömer utvecklingen i närområdet som långsiktigt osäker. Ryssland 

genomför en militär reform med uppbyggnad av förmågor inom de flesta områden. 

Förmågan att uppträda i sammansatta förband med hög tillgänglighet har ökat under de 

senaste åren. Med detta följer en ökad aktivitet vilket i sig inte är onormalt eller 

anmärkningsvärt utan följer med kapacitetsökningen. Den omfattande ryska 

beredskapskontrollen i öster följer detta mönster och visar på förmåga att nyttja militära 

maktmedel i ryska intresseområden. Beredskapskontrollen behöver ytterligare 

analyseras för att kunna bedöma resultat och påverkan för och i vårt närområde. 

 

Moderniseringen av de ryska väpnade styrkorna fortsätter alltså. Men som jag sagt 

flera gånger tidigare, hot är en kombination av förmåga, intention och politisk 

vilja. Därför ser vi under överskådlig tid inte något direkt militärt hot mot Sverige. 

Däremot måste vi noga följa den politiska och socioekonomiska utvecklingen i 

Ryssland framöver. Intressant är också att över tid följa om vi kan analysera 

ytterligare förändringar i normalbilden i vårt närområde. 

 

Försvarsmakten följer utvecklingen i Ryssland noga, liksom i våra övriga grannländer 

och genomför breda, sammansatta, analyser. En fokusering på enstaka händelser eller 

smala analyser är inte ett svar på hur nuläget eller framtiden kan gestalta sig. Enstaka 

händelser ger inte heller generella svar på Försvarsmaktens förmåga eller behov av 

framtida förmågeinriktning. 

 

Det är mot bakgrund av den förändrade omvärlden som vi nu genomför 

försvarsreformen vilken bygger på frivilligt rekryterad personal. Den är omfattande och 

omvälvande för oss alla. Vi genomför nu i högt tempo något helt nytt i förhållande till 

pliktsystemet. Detta innebär att vi stöter på oförutsedda frågeställningar som vi måste ta 

oss an med både ödmjukhet och fasthet.  

 

Trots en hög förändrings- och arbetstakt i vår organisation genomför alla anställda och 

frivilliga ett arbete som jag är mycket stolt över! Vi bygger nu upp för oss oprövade 



system. Parallellt med detta genomför vi övnings- och utbildningsverksamhet samt 

nationella och internationella insatser.  

 

24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året om, står Försvarsmakten redo i händelse 

av en kris eller konfliktsituation här hemma eller utanför rikets gränser.  

 

Att vara en del av gemenskapen i Försvarsmakten är något speciellt. Det unika med den 

militära professionen är storskalig legitim våldsutövning. Försvarsmakten är den yttersta 

garanten för demokrati, fred och frihet!  

 

Vi bygger nu med kraft vidare på den insatsorganisation som sjösattes för snart tre år 

sedan! Det är krigsförbanden som står i fokus! Det är krigsförbanden som ska 

personalsättas, materielsättas och övas. 

  

Vi är drygt tre år in i en reform där inga svar är givna. Att dra vittgående slutsatser eller 

överord i endera riktningen, som framgång eller misslyckande, går inte att göra. 

 

Men utan personal fungerar inte våra system. Därför är Försvarsmaktens 

personalförsörjning i allra högsta grad en strategisk fråga!  Detta är ingen nyhet för er 

här i Norrbotten där säkerhetspolitik och försvarsfrågor ständigt stått högt på agendan. 

Det regionala samverkansforum som finns här sedan 1999 strävar ju efter att tillvarata 

de möjligheter som Försvarsmaktens verksamhet och regionens förutsättningar 

tillsammans erbjuder i form av ömsesidig nytta för samhället och näringslivet. 

 

Det är inte heller någon nyhet för er att det krävs en stor kompetensbredd för att 

Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Mångfald inom Försvarsmakten bidrar 

till vår egen utveckling och förmåga. Verksamheten blir mer effektiv med personal av 

båda könen och en breddad rekrytering. Vi värdesätter kompetens och förmågor oavsett 

exempelvis kön, färg eller religiös bakgrund.  Och givet Försvarsmaktens uppdrag att 

försvara de mest centrala uppgifterna i en demokrati, ska Försvarsmakten också 

avspegla hela det svenska samhället.   

 

Hur ser då läget ut idag vad gäller soldater och sjömän? Samtidigt som den goda 

rekryteringen av kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän (GSS/K) fortsätter, är 

andelen avhopp från den grundläggande militära utbildningen (GMU) oroande. Detta 

gäller främst de soldater som är planerade för Hemvärnet. Vi ser nu över vad som kan 

göras för att uppnå de uppsatta målen för antalet soldater och sjömän.  

 

Vi kommer också att lägga särskild vikt vid de tidvis tjänstgörande soldaterna och 

sjömännen (GSS/T) och på att minska avgångarna från GMU. En annan utmaning är att 

behålla våra GSS över tid så de inte lämnar oss i förtid. Här behöver vi vidta ytterligare 

åtgärder! 

 

Försvarsmakten kommer alltså att arbeta intensivt med att rekrytera nya soldater, 

sjömän och officerare. Och vi ska se till att de trivs och vill stanna hos oss.  

 

Att gå från ett arbete som hel- eller deltidsanställd soldat eller sjöman till ett civilt 

arbete är nytt. Försvarsreformen med frivillig rekrytering är en samhällsreform. Detta 

gäller inte minst vår tidvis tjänstgörande personal som ska kombinera sin civila 

anställning med ett arbete hos oss.  



 

Försvarsmakten är en del av samhället! Vi behöver därför samarbeta nära med övriga 

samhället för att skapa goda förutsättningar för både rekrytering och tjänstgöring för 

våra soldater och sjömän. Vi har själva ett stort ansvar för att skapa bra förutsättningar 

för tjänstgöring.  

 

Försvarsmakten håller på, eller har, tecknat avtal med olika arbetsgivare som t.ex. IBM 

vad gäller tjänstgöring för (GSS/T). Vi har även tecknat en avsiktsförklaring om 

kompetens- och personalförsörjning med Arbetsförmedlingen kring tjänstgöring för 

tidvis tjänstgörande bland Arbetsförmedlingens personal. Vi vill på detta sätt tillvarata 

kompetensflöden och utvecklingsmöjligheter mellan oss.  

 

Den konferens som vi just nu medverkar i är också ett viktigt bidrag till att skapa 

kontaktytor och förståelse mellan alla oss som är berörda av frågan kring 

Försvarsmaktens personalförsörjning. Här i Norrbotten finns flera goda exempel på 

samverkan mellan olika aktörer i samhället! 

 

Det jag nu har beskrivit är en ganska otraditionell form av civil-militär samverkan. Men 

en nödvändig sådan för att försvarsreformen ska lyckas. 

 

En mer traditionell form av civil-militär samverkan är den mellan det militära försvaret 

och de civila samhällsfunktionerna. Under kalla kriget benämndes detta totalförsvaret 

och det fanns utvecklade former för samverkan mellan försvaret och det civila 

samhället. Efter murens fall monterades detta system successivt ned, givet att hotbilden 

så drastiskt förändrades. 

 

Men vi har alla kommit till insikt om att ett modernt samhälle kan utsättas för olika 

påfrestningar. Kriser behöver inte ha en militär dimension. Men de kriser som kan 

förväntas ha det, kommer med största sannolikhet att vara allvarliga och påtagligt 

påverka det svenska samhället. 

 

Försvarsmaktens huvuduppgift är väpnad strid. Men vi ska också kunna ge stöd till 

samhället. 

Något som vi gör dagligdags i form av eftersök av försvunna personer. Dessutom ger vi 

stöd vid miljöolyckor och vid andra påfrestningar på samhället. Förra årets största 

uppgift var att ge stöd till samhället i samband och efter flygolyckan med det norska 

Herculesplanet på Kebnekaise. 

 

Faktum är att dagens och morgondagens samhälle i många avseenden är mer känsligt 

för störningar än förr. Vi är beroende av att olika flöden fungerar. Flöden som ofta 

passerar flera nationsgränser.  

 

Dagens och morgondagens svenska samhälle är, precis som vår omvärld, därför ytterst 

olikt det vi hade under kalla kriget. Därför måste vi anpassa vår civil-militära 

samverkan till den nya omvärld vi verkar i och kommer att verka i. Dagens 

försvarsplanering sker i ett helt annat samhälle än det vi hade bara för 10 år sedan. 

 

Samhället är idag mycket mer beroende av fungerande IT-system, korta ledtider i 

leveranser och produktion, men också att tidigare offentliga monopol numera bedrivs av 

flera privata aktörer. Det är en försvarsplanering 2.0 vi genomför i samverkan med 



samhällets andra aktörer, inte minst MSB som sedan en tid tillbaks har det formella 

ansvaret för det civila försvaret. De regionala staber som vid årsskiftet upprättades i 

Boden, Kungsängen, Skövde och Revingehed har en viktig roll i denna samverkan. 

 

Jag bedömer att förståelsen för behovet av samverkan mellan Försvarsmakten och det 

civila samhället kommer att öka ytterligare genom att vi skapar breda kontaktytor 

mellan oss inom flera områden. Lär vi känna varandra, får vi också bredare förståelse 

för hur den andra parten resonerar och planerar. Något som i flera dimensioner 

underlättar samverkan och planering för hur vi ska förbereda vårt samhälle för någon 

form av krissituation. 

 

Att genomföra insatser i denna unika miljö är en utmaning och ställer särskilda krav på 

kompetens, kunnande och materiel. Samverkan och breda kontaktytor över 

nationsgränserna i Norden utgör också en grundbult för att det nordiska samarbetet ska 

kunna vidareutvecklas. Ni här på Nordkalotten har en verkligt gedigen grund att bygga 

vidare på!  

 

Och givet de osäkerheter vi kan förvänta oss i framtiden gör att det nordiska samarbetet 

har en viktig roll att spela i en geostrategiskt föränderlig värld! 

 

Tack! 

 
Sverker Göranson 

General 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


