Självständigt arbete, MTE (15 hp)

Swedish Finnish Naval Task Group
Fallstudie i samarbetets innebörd

Författare: Carl Törner.

Årskull: OP-T 15-18

Skola: Försvarshögskolan.

Kurskod: 1OP444

Handledare: Stefan Fjärdhammar.
Examinator: Gunnar Hult.
Antal ord: 9952.

Sammanfattning:
De senaste decennierna har Sveriges och större delen av Europas försvarsbudgetar minskat. Det har
skapat ett större behov mellan länderna för att kostnadseffektivt upprätthålla länders
försvarsförmåga. Det svenska-finska samarbetet Swedish Finnish Naval Task Group (SFNTG), som
syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt gemensamt använda ländernas marina stridskrafter, är ett
led i denna trend. I denna fallstudie undersöks det hur SFNTG anknyter till samarbetet mellan
Sverige och Finlands stridsbåtar. Utifrån det ökade behovet av försvarssamarbeten har olika termer
för att beskriva och tillämpa samarbeten i det korta och långa perspektivet skapats. Termen Joint
Force Generation användes för att analysera stridsbåtarnas nuvarande olika system. Termen Pooling
& Sharing användes för att analysera samarbetet i det längre perspektivet. Arbetets avgränsning är
forskning & utveckling, underhåll, ledning och materielinköp.
Syftet är att utforska om de svenska och finska stridsbåtarna är kompatibla med ramarna för SFNTG
utifrån delar av försvarssamarbetstermerna Pooling & Sharing och Joint Force Generation. Empiri
har insamlats genom intervjuer av officerare från båda länderna samt litteraturstudie av dokument
om samarbetets innebörd. Intervjuerna visade att de olika sambandssystemen krävde extra
personalresurser och ett gemensamt sambandssystem är nödvändigt. Det visade även att de politiska
intressena tillsammans med försvarsindustrin väger tungt vid inköp av nya system.
En slutsats är att det finns brister av ett fungerande samband för stridsbåtarna för att uppfylla kraven
till år 2023. Nyttjande av varandras hamnar som är ett mål för samarbetet måste samordna logistik,
utbildning och lagerhantering i större utsträckning. I det längre perspektivet måste en större politisk
förståelse finnas för de gemensamma materielinköpens betydelse. Den stora vinningen finns i
kostnadsbesparingar genom olika former av kollektiv forskningsutveckling.
Nyckelord:
SFNTG, Pooling & Sharing, Joint Force Generation, Sverige, Finland, NORDEFCO, Nylands
Brigad, Amfibiebataljonen, stridsbåt.
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Executive Summary:
In recent decades, Sweden's and most of Europe's defense budgets have fallen. It has created a
greater need between countries for the cost-effective maintenance of defense capabilities. The
Swedish Finnish Naval Task Group (SFNTG) is a part of this trend. It will be operational in 2023
and aims to jointly use the marine forces of the countries in a cost-effective way. In this case study,
the cooperation in SFNTG between Swedish and Finnish combat boats is investigated. Based on the
increased need for defense cooperation, different concepts for describing and applying
collaborations in the short and long term have been created. In this work the term Joint Force
Generation was used to analyze the different systems of the Swedish and Finnish combat boats. The
term Pooling & Sharing was used to analyze cooperation in the longer term.
The purpose is to explore how the political and strategic plans will work on the tactical level of
cooperation. Empiricism has been gathered through interviews by officers from both countries.
Literature study of reports on the meaning of cooperation have been made. The work was limited to
research & development, maintenance, management and material purchases. The interviews showed
that the different communicationsystems in the combat boats required extra human resources and a
common communicationsystem was desirable.
Conclusions are that there are shortcomings of a functioning relationship for the combat boats to
meet the requirements of the year 2023. The use of each other's bases as another goal must
coordinate logistics, training and warehousing to create better impact. In the longer perspective a
greater political understanding must be for the importance of the joint material purchases. The major
gain is in cost savings through various forms of collective research development.
Keywords:
SFNTG, Pooling & Sharing, Joint Force Generation, Sweden, Finland, NORDEFCO, Nyland
Brigade, Amphibious battalion, combatboat.
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1 Inledning
Detta arbete behandlar svenska och finska stridsbåtars del i försvarssamarbetet Swedish
Finnish Naval Task Group som träder i full kraft år 2023. Utifrån de två
försvarssamarbetstermerna Pooling & Sharing (P&S) samt Joint Force Generation (JFG)
utforskar arbetet hur nuvarande system påverkar samarbetet. Arbetet har även en
reflekterande del för att skapa förståelse hur samarbetet bör utformas för framtiden.

1.1 Bakgrund
De svenska och finska försvarsmakterna har sedan flera år ett långtgående samarbete. På den
politiska nivån är försvarsminister Peter Hultqvist förespråkare av ett svenskt-finskt
samarbete. I december 2017 skrev Hultqvist en debattartikel i Dagens Industri som än mer
klargjorde svenska regeringens syn på samarbetet. Han påvisade hur båda länders kultur,
politik och geografiska läge utgör goda förutsättningar och gemensamma intressen för ett
samarbete.1 Det ömsesidiga samarbetet förtydligades ytterligare i en gemensam debattartikel
av ländernas statsministrar Stefan Löfvén och Juha Sipilä.2
NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) är ett försvarssamarbete mellan Sverige, Norge,
Finland, Danmark och Island. Målet är att skapa en politisk och militär dialog rörande
säkerhet och försvar. Samarbetet syftar till att skapa kostnadseffektiva försvarslösningar
utifrån ländernas gemensamma utmaningar.3
Propositionen ”Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020” som regeringen
överlämnade till riksdagen i april 2015 framhöll vikten av ett utökat samarbete med Finland.
Regeringen menade att samarbetet skulle innehålla planläggning av gemensamt
upprätthållande av respektive lands gränser. Regeringen tillsatte en utredning huruvida
Sverige påverkas av diverse försvarssamarbeten.4 I september 2016 släpptes den beställda

1

Hultqvist, Peter, Finland värt att försvara, Dagens Industri, 5 december 2017.
Löfvén, Stefan och Sipilä, Juha, ”Vår alliansfrihet bidrar till stabilitet i norra Euopa”,
Dagens Nyheter, 10 januari 2016.
3
Svenska Försvarsdepartementet, NORDEFCO Annual report 2015, 2016, s2.
2

4

Försvarspolitisk inriktning: Sveriges försvar 2016-2020, Stockholm, 2015, s8.
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utredningen ”Säkerhet i ny tid” som delvis handlar om samarbetet mellan Sverige och
Finland. Slutsatsen var att den politiska ambitionen rörande samarbetet är hög men att
partnerskapet står inför ett vägval. Dels har ländernas försvarsmakter olika utmaningar och
hot.5
Som ett led i den omfattande och breda politiska viljan att Sverige och Finland ska utveckla
samarbete, beslutades i oktober 2015 att ländernas försvarsmakter skulle utveckla den
gemensamma svensk-finska marina stridsgruppen, Swedish Finnish Naval Task Group
(SFNTG). Visionen är att 2023 på ett kostnadseffektivt sätt utnyttja ländernas marina
stridskrafter för att möta eventuella hot, vara bidrag till NATO:s reservstyrka och ha en
operativ förmåga omfattande sjöövervakning.6 De amfibiska styrkorna från Sverige och
Finland, vars stridsbåtar detta arbete handlar om, tillhör finska Nylands Brigad och svenska
Andra Amfibiebataljonen. De har sedan tidigare ett etablerat samarbete med Swedish Finnish
Task Unit (ATU)7 . Sedan tidigare finns samarbetena Sea Surveillance Co-operation FinlandSweden (SUCFIS) och Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea (SUCBAS). SUCFIS är ett
bilateralt avtal länderna emellan om utbyte av sjölägesinformation. SUCBAS är liknande
samarbete men innefattar även Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Polen.8
Sedan 90-talet har Sveriges och andra EU-länders försvarsmakter nedrustats sett till ländernas
BNP.9 Med anledning av den ekonomiskt ansträngda fördelningen till försvarsbudgetar har
länder börjat samarbeta för att upprätthålla förmågor och hålla nere kostnader. Termer som
Pooling & Sharing (P&S) och Joint Force Generation (JFG), som finns beskrivna under
5

Sveriges regering, Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska
samarbeten, Säkerhet i ny tid: betänkande, Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s73-78.
6

Sveriges & Finlands Försvarsmakt, Final reports on deepened defence cooperation between
Finland and Sweden, 2015, s3-4.
7
Försvarsmakten, ”Gemensamt blir vi starkare och bättre”, 2016,
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/02/gemensamt-blir-vi-starkare-och-battre/
(Hämtad 2016-03-25).
8
Försvarsmakten, Sjöinformationskompaniet, 2018,
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/marinbasen/krigssforbandsdelar/sjoinformatio
nskompaniet/ (Hämtad 2018-03-25).
9
Tillväxt för ett starkare försvar: slutredovisning av försvarsmaktens perspektivstudie 20162018 (Underbilaga 1.2), Försvarsmakten, Stockholm, 2018, s6-7.
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teorikapitlet, har skapats för att beskriva olika sätt att samarbeta. EU har startat
försvarssamarbetet Permanent Structured Cooperation (PESCO) för att underlätta samarbetet
mellan medlemsländerna.10 År 2004 skapades EDA (European Defence Agency) som
inrättades för att skapa utveckling av gemensam försvarsförmåga.11

1.2 Problematisering
Sammantaget i Europa finns det enighet och politisk vilja att skapa försvarssamarbeten. På en
övergripande och strategisk nivå kan det te sig enkelt hur positiva samarbeten är och hur de
ska utföras. På lägre nivåer där samspelet mellan politiska beslut, materielanskaffning och det
praktiska utförandet ska hänga ihop blir det mer komplext.
Det största syftet med försvarssamarbetet SFNTG är att kostnadseffektivt använda ländernas
marina stridskrafter. I samarbetet ska det även finnas möjlighet att nyttja varandras hamnar.
Trots att Finland och Sverige har liknande kultur och sedan tidigare samarbeten ställer det
bland annat krav på att ledning, logistik och utbildning är samsynkade.

1.3 Syfte
Syftet är att utforska om de svenska och finska stridsbåtarna är kompatibla med ramarna för
SFNTG utifrån delar av försvarssamarbetstermerna Pooling & Sharing och Joint Force
Generation. Vidare är syftet att reflektera kring samarbetets framtid och hur det bör utformas.

1.4 Frågeställning
•   Hur påverkar befintliga system på stridsbåtarna det svensk-finska försvarssamarbetet
SFNTG?

10

Shepherd, Alistair J.K, EU military capability development and the EDA: ideas, interests
and institutions, Karampekios, Nikolaos & Oikonomou, Iraklis (red.), The European Defence
Agency: arming Europe, Abingdon, 65-84, Oxon, 2015, s74.
11
Chappell, Laura & Petrov, Petar, The EDA and military capability development: making
pooling and sharing work, Karampekios, Nikolaos & Oikonomou, Iraklis (red.), The
European Defence Agency: arming Europe, Abingdon, 65-84, Oxon, 2015, s200.
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1.5 Tidigare forskning
Bo Ljung vid FOI släppte 2007 rapporten ”Nordisk försvarspolitisk samverkan- motiv,
möjligheter och vinster” och undersöker möjligheterna för samverkan rörande
materielanskaffning och utbildning. Rapporten är skapad för över ett decennium sedan och
lägesbilden i det svenska närområdet har förändrats betydligt sedan dess. Rapporten som
berör termen pooling lyfter ändå vissa viktiga punkter och slutsatser. Dels kan det vara ett
starkt signalvärde i form av den politiska viljan att tillsammans genomföra samarbete
avseende försvarsförmågor. Utgångspunkten kan också vara de olika ländernas
försvarsbudgetar och dess följder i form av ned- eller upprustning som skapar utrymme för
gemensamt nyttjande av ländernas försvarssystem. Författare Ljung påvisar även hur
förmågefrågan främst behandlar områdena strategi, de operativa delarna, minröjning, CBRNskydd, miljöskydd, kompetens och sjuktransporter. En slutsats är att Sverige och Finland med
tanke på dess alliansfrihet kan skapa ett gemensamt kommando för sjöstridskrafter. En annan
är att ökad samverkan nordiska länder emellan bidrar till ekonomiska fördelar.12
I boken ”The European Defence Agency- Arming Europe” har experter från den akademiska
och politiska världen samlats för att förklara EDA:s syfte, mål och tillvägagångssätt. P&S
praktiska utövande berörs speciellt i texten skriven av lektorn Laura Chapell och
universitetslektor Petar Petrov, båda verksamma inom området europeisk politik. Deras
slutsatser är att P&S har en del praktiska problem att få bukt med. Det kan hjälpa länder att
fylla luckor rent kapacitetsmässigt. Risken är att P&S bara involverar mindre och medelstora
länder då de har större behov av samverkan och den ekonomiska krisen 2008 fortfarande görs
påmind i försvarsbudgetar. Det är de stora länderna som behövs för att kunna bidra med
ekonomi, expertis och ledarskap. De framhåller även att samarbeten måste vilja komma från
länderna själva och inget EU kan tvinga fram. EDA måste även börja upprätta målbilder och
förebilder på lyckade samarbeten som kan påvisa vinsterna i det långa perspektivet. Många av
medlemsländerna är medlemsländer till NATO och har därför redan strikta mål och krav.

12

Ljung, Bo, Nordisk försvarspolitisk samverkan - motiv, möjligheter och vinster,
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Stockholm, 2007, s57-66, 89.
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Sammanfattningsvis blir deras slutsats att P&S kan fungera som ett komplement till länders
försvar men det måste finnas en dos av politisk vilja.13
Finska Försvarshögskolan släppte år 2011 forskningsrapporten ”The european union as a
security provider”. Delvis behandlas P&S samt vilka möjligheter och utmaningar termen står
inför. Inledningsvis påpekar den att termen inte är något revolutionerande i sig utan
försvarssamarbeten i olika former alltid har funnits. Tidigare sammanslagningar och
fördelningar mellan länders försvar har bilaterala- och multilaterala samarbeten funnits mellan
EU-länder. Samarbetena har dock oftast fallerat när det kommit till den strategiska nivån. I
kombination med det ökade antalet EU-länder och pressade försvarsbudgetar finns det
potential för samarbete.14
Vidare pekar rapporten på att det är två faktorer som måste klargöras för att termen ska bli
lyckat för EU. Det första är att det måste finnas en tydlig plan där alla länder har klara punkter
att förhålla sig till. Till exempel hjälper det inte att bara två länder skapar synergi för hur
förmågan höjs. Fler medlemsländer måste ta gemensamma beslut rörande förmågehöjning.
Den andra punkten är att P&S går ut på att använda det varje land redan har. Därför kan
termen inte bara vara långsiktigt utan också vara en plattform för förmågeutveckling. En
nyckelfaktor som pekas ut är den politiska viljan som måste vara stark och kräver att
respektive lands försvarsdepartement har initiativet. Därför kan en gemensam plattform
behövas som gemensamt tar fram de strategiska ramverken eftersom länderna genomför sina
nationella försvarsplaner utan hänsyn till andra intressen. Det skulle skapa bättre
förutsättningar om ansvar togs gemensamt för framtida identifierade brister. Slutsatserna är att
samarbetet i Libyeninsatsen 2011 skapade mer klarhet över vilka brister EU har gällande
försvarssamarbetet. Därför måste EU få länder att gemensamt börja samarbeta och kollektivt
fokusera på bristerna som finns i det gemensamma försvaret. 15

13

Chappell, & Petrov, , The EDA and military capability development: making pooling and
sharing work, Karampekios, s203-204.
14
Suomenlinna Seminar, The European Union as a security provider, National Defence
University, Helsinki, 2011, s67-68.
15
Ibid, s68-71.
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År 2011 släppte tankesmedjan Centre For European Reform studien ”Surving Austerity-The
case for a new approach to EU military”. Tankesmedjan är pro-europeisk och målet är att
genom studier, debatt och dialog skapa nya insikter i EU:s arbete. Författaren Tomas Valasek
identifierar i studien lärdomar från tidigare internationella försvarssamarbeten och hur EU:s
term P&S ska kunna tillämpas. Studien bygger på intervjuer med tidigare försvarsministrar,
politiker, militärer och diplomater. Valasek menar att försvarssamarbeten inte är något nytt
och P&S är en ny term som används. Samarbeten av denna typ är viktig eftersom den
ekonomiska krisen 2008 skapat åtstramningar i Europa kring försvarsbudgetar. Faktorer för
lyckat samarbete är: liknande syn på strategi, solidaritet, försvarsmakter av liknande storlek,
försvarsindustrisamarbete, tydlighet i avsikter, seriositet och låg korruption. Valasek visar
exempel då försvarssamarbeten på förhand kan verka enkla att genomföra, som det fransktyska samarbetet i Afghanistan där synen på typen av operationer skapade problem. Faktorn
att styrkorna måste vara av samma storlek förklaras med att större nationer historiskt sett tagit
liten hänsyn till mindre nationers intressen i samarbeten. Klara avsikter med ett samarbete
ökar sannolikheten för tillfredsställelse från båda sidorna och långvarighet.16
I en artikel från 2016 avhandlar professor Jerker Widén och Stefan Lundqvist, båda från
Försvarshögskolan, om det svensk-finska maritima samarbetet samt vilka utsikter och
utmaningar det har. Artikeln tar ett övergripande perspektiv och ser vilka lärdomar som finns
från liknande samarbeten. De undersöker utifrån termerna Role specialisation, P&S och JFG
var det svensk-finska samarbetet befinner sig och vad SFNTG handlar om. Deras slutsats är
att länderna valt termen JFG eftersom det mestadels består av gemensamma övningar. För
tillämpandet av P&S finns goda förutsättningar eftersom båda länderna planerar att
införskaffa nya system av olika slag. Uppkomsten av SFNTG menar de har uppstått genom
fruktan av att förlora förmåga som en följd av budgetminskningar.17

16

Valasek, Tomas, Surviving austerity: the case for a new approach to EU military, Centre for
European Reform (CER), London, England, 2011, s20-27.
17

Lundqvist, Stefan & Widen, J.J, Swedish-Finnish naval cooperation in the Baltic Sea:
motives, prospects and challenges, Defence Studies, 16:4, 2016, 364-365.
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Det finns stora liknelser och erfarenheter att dra från maritima samarbetet Belgien och
Nederländerna som har ett utvecklat samarbete sedan flera år. Likt Sverige och Finland är de
nära besläktade geografiskt, historiskt och kulturellt men ändå finns stora skillnader i budget
och förmåga. Samarbetet innefattar främst logistik, utbildning, uppgiftslösande och
materielanskaffning. Hinder har bland annat varit olika politiska intressen och
språkförbistringar. För att uppnå gemensamma mål har länderna varit tvungna att släppa
nationella intressen till förmån för samarbetet.18

1.6 Förväntade bidrag
Arbetet ger en större förståelse för komplexiteten av hur stridsbåtarnas två skilda system ska
klara målen för SFNTG. Den bidrar även till empiri för vidare forskning kring ämnet.

18

Ibid, 353-358.
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2 Teori
Termerna Pooling & Sharing samt Joint Force Generation valdes för att de beskriver hur
försvarssamarbeten i Europa är tänkt att fungera. De beskriver på två olika sätt hur
samarbeten kan ske mellan länder.

2.1 Pooling & Sharing
Termen är termframtaget av EU och syftar till att medlemsländerna ska fördela och
sammanslå sina försvar.19 EDA tillhandahåller expertis rörande lagar och administration.
Termen P&S åskådliggjordes genom Gentprocessen 2010 när Sverige och Tyskland ingick
avtal om militär förmågeutveckling i syfte att främja och driva på unionens
försvarssamarbete.20 Det ska även sammanfatta den militära förmågan EU besitter och
undvika dubbelarbete. Det är EDA som rekognoscerar behovet länder har emellan varandra
rent operativt och utvecklingsområden. Implementeringen av termen är av vikt eftersom flera
medlemsländer har ekonomiska problem att upprätthålla ett nationellt försvars hela
spektrum.21
Gentprocessen presenterade i sitt första offentliga dokument kriterierna och möjliga
samarbetsområden för termen P&S. Det första kriteriet är den operationella effekten och om
samarbetet kommer leda till högre effekt och utveckla den gemensamma förmågan. Det andra
kriteriet är den ekonomiska effekten, om samarbetet lyckas skapa ett effektivare
resursutnyttjande. Det tredje kriteriet är vilka politiska konsekvenser samarbetet får.22
Vid uppfyllande av dessa kriterier förbättras ett antal faktorer. Det skapas större politisk och
operativ flexibilitet för användande av de nationella förmågorna till andra scenarier som
exempelvis EU:s Nordic Battle Group. Vid sammanslagning av kapaciteter är planen att det
ska öka både den operativa effekten och kostnadseffektiviteten för alla inblandade parter.
Samtlig planering och struktur bör därav ske gemensamt. Det ska även skapa bättre

19

EU, EDA´s Pooling & Sharing, 30 januari 2013, s1.
EU, Pooling & Sharing German-Swedish initiative, november 2010, s1.
21
EU, EDA´s Pooling & Sharing, s 1-2.
22
Ibid, s1-2.
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uppdelning kring roller och uppgifter av vad som ska tillhandahållas på nationell nivå och av
de övriga länderna.23
I dokumentet föreslås möjliga samarbeten inom P&S. Det första är en samstämmig bild av
vilka militära krav som finns och utan inblandning från de nationella kraven. Det andra
samarbetsområdet är forskning och utveckling som för enskilda länder medför större
kostnader. Genom samarbete mellan länders utvecklingsenheter kan besparingar göras och
därmed skapa bättre kostnadseffektivitet. Det tredje är gemensamma materielinköp och
upphandlingar, vilket skapas genom samordning mellan medlemsländerna och dess
försvarsindustri. Det fjärde samarbetsområdet är träningar och övningar. Den femte punkten,
struktur och rutin, ska bidra till ökad driftskompabilitet. Den sista är driftskostnader såsom
logistik. Den relativt nya P&S- termen har i dess inledande fas haft lyckade
förmågesamarbeten. Kollaborationen på den marina sidan avseende övervakning och
rekognoscering är en uppgift EDA skapat synergi kring.24

2.2 Joint Force Generation
Termen omfattar länders försvarssamarbete avseende gemensam utbildning, övning, underhåll
och beväpningsutveckling. Inblandade länder har kvar hela sin bredd av förmåga som det
nationella försvaret kräver. Istället är fördelarna med samarbetet att ha gemensam logistik,
ledning och organisation. Därför är en nyckelframgång att de förfogar över samma typ av
utrustning och materiel främst i form av större plattformar som fordon och farkoster. I sin tur
ska det skapa kollektiv struktur för utbildning, inköp och liknande verksamheter. Rent
praktiskt vid skarpa lägen behöver länder ha egen försörjning och förmåga. Därför är denna
term mest tillämpbart på högre nivåer för exempelvis logistik och vid lägre nivåer ska länder
agera mera självständigt. På kort sikt finns fördelar med JFG eftersom länderna behållit sin
försvarsmakts hela bredd. På 70-talet genomförde Norge, Nederländerna, Danmark och
Belgien gemensamt inköp av flygplansmodellen Lockheed Martin F-16. De förhandlade och
skapade ett kollektivt paket för logistik och underhåll vilket lyftes fram som framgångsrikt
exempel på hur länder tillsammans skapar bättre möjligheter. I efterhand verkar det inte varit
23
24

Ibid, s2.
Ibid, s2-3.
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en uttänkt strategi utan snarare skett slumpmässigt då alla länderna tittade efter nya system
samtidigt. För att uppnå full effekt med denna term behövs bättre strategier som varar i flera
år och har en välgrundad tanke. Eftersom varje land bestämmer självständigt av vem och när
de anskaffar ny materiel skapar det sårbarhet för denna term. Såväl den politiska viljan som
försvarsindustrins intresse spelar in i beslut. Det är kring denna term NORDEFCO är
uppbyggt på.25

2.3 Centrala begrepp
•   Kostnadseffektivitet- Begreppet handlar inte om hur pengar kan besparas utan hur
pengarna används mer effektivt.
•   Stridsbåtar- Begreppet stridsbåtar avser endast de svenska och finska systemen.
Sverige har Stridsbåt 90 som är främst avsedd för trupptransport men kan även
användas för ledning och tross, tillverkare är svenska Dockstavarvet.26 De finska
stridsbåtarna är av modellerna JURMO och JEHU som båda är främst
trupptransportbåtar, tillverkare är finska Marine Alutech.27

2.4 Förkortning
P&S- Pooling & Sharing.
JFG- Joint Force Generation.
EDA- European Defence Agency.
BNP- Bruttonationalprodukt.

25

Diesen, Sverre, Towards an Afforable European Defence and Security Policy? The Case
for Extensive European Force Integration, NATO's European allies: military capability and
political will, Petersson, Magnus & Matláry, Janne Haaland (red.), NATO's European allies:
military capability and political will, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2013, s64-65.
26

Dockstavarvet, Combat Boat CB 90 H- fast assault craft,
http://www.dockstavarvet.se/products/combat-and-patrol-boats/combat-boat-90-h/ (Hämtad
2018-03-25).
27
Marine Alutech, The Finnish Navy received its first three ”Jehu” class boats,
http://www.marinealutech.com/about_us/news/the_finnish_navy_received_its_first_three_jeh
u_class_boats.303.news (Hämtad 2018-03-25).
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PESCO- Permanent Structured Cooperation.
FOI- Totalförsvarets forskningsinstitut.
FMV- Försvarets Materielverk.
NORDEFCO- Nordic Defence Cooperation.

2.5 Avgränsning
Arbetet handlar enbart om stridsbåtarnas del i försvarssamarbetet SFNTG. Således behandlas
inte övriga enheter inom samarbetet mer än vid exemplifiering och förklarande av samarbetets
vidd. Av termen P&S behandlas delarna forskning & utveckling samt materielinköp. Av
termen JFG behandlas ledning & underhåll. Termerna är nära besläktade och därför berörs
båda områdena ibland.

16

Självständigt arbete
IOP444
Kd 344 Carl Törner, 223qrzn

3 Metod
Arbetet är en fallstudie som utforskar hur vissa delar av termerna P&S samt JFG påverkar det
svensk-finska försvarssamarbetet SFNTG. Datainsamling har skett mestadels genom
intervjuer men även med litteraturstudie.

3.1 Metod för datainsamling
3.1.1 Intervjuer
Intervjuerna är semistrukturerade eftersom djuplodande intervjuer inte anses bidra till bättre
resultat eller slutsatser. Försvarssamarbetet SFNTG är endast några år gammalt och ska nå
full operativ förmåga år 2023. Därmed har det inte skapat erfarenheter som gynnat varken
resultat eller slutsats, vilket resulterar i att det inte finns tillräckligt med dokument eller
erfarenhet som kan svara på frågeställningen fullt ut. Det kvalitativa arbetet är en tolkande
metod eftersom svaren vid intervjuerna kan tolkas olika. Det är inte det primära i ett
kvalitativt arbete utan vilken form av resultat arbetet bidragit med.28
Ett annat viktigt argument för att intervjuer använts till empiri i detta arbete är vikten av
primärdata. Primärdata är viktigt för att kunna få fram fakta och material kopplat till
frågeställningen. För att kunna dra egna slutsatser under arbetets gång om Sverige och
Finlands syn på försvarssamarbetet SFNTG är primärdata viktigt. Med primärdata kan
tidigare forskning med dess empiri och slutsatser bättre tolkas och författaren kan skapa en
egen uppfattning.29
Intervjupersonerna består av tre officerare inom finska marinen och en officer från svenska
marinen. De tre finska officerarna är verksamma inom de tre olika nivåerna materielinköp,
operativ förmåga och taktik för att skapa bred förståelse för samarbetets historiska och
framtida förutsättningar. Den svenska officeren har goda erfarenheter från det taktiska,
strategiska och materiella inom amfibie. Ur en källkritisk synvinkel med äkthet, beroende,

28

Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Liber,
Stockholm, 2013, s22, 80-86.
29
Ibid 2013, s34-35.
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tendens och representativitet finns både brister och tillgångar.30 Bristen finns i tendens då det
kan finnas politiska faktorer inblandade och samtliga representerar en myndighet. Tillgången
är att de har djup kunskap inom området samt är förstahandsuppgifter.
Intervjupersoner:
•   Fredrik Lindblad, C Sjösektionen och huvudman amfibie på Produktionsledningen
Marin vid Högkvarteret, intervjun genomfördes 14 mars 2018.
•   Jonas Cederlöf, förmågeutveckling amfibie vid finska marinstaben, intervjun
genomfördes 1 mars 2018.
•   Jörgen Engroos, stabschef Nylands Brigad, intervjun genomfördes 6 mars 2018.
•   Mikael Jensén, plutonchef Sjötransportpluton Nylands Brigad, intervjun genomfördes
6 mars 2018.

3.1.2 Litteraturstudie
Litteraturstudie genomfördes för att förstå innebörden av besluten rörande SFNTG.
Dokument, rapporter och pressmeddelande från Sveriges regering användes för att samla in
empiri. Litteraturstudien är en liten del av empiriinsamlingen och ska koppla samman de
strategiska besluten av samarbete med det praktiska.

3.2 Metod för dataanalys
3.2.1 Tematisering
Intervjuerna analyserades genom tematisering av svaren i syfte att hitta tendenser och
andemeningar. Inledningsvis sorterades svaren grovt i kategorier för att sedan reduceras och
därigenom se tendenser. Det skapade en mer övergripande syn på vilka för- och nackdelar
samarbetet har.

30

Blomkvist, Pär & Hallin, Anette, Metod för teknologer: examensarbete enligt 4fasmodellen, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s118-119.
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3.2.2 Textanalys
Textanalys användes i litteraturstudierna för att förstå de nerskrivna målen som fanns om
SFNTG. Det tillsammans med delar av fakta presenterad i bakgrunden som debattartiklar och
politiska beslut skapades förståelse kring besluten.

3.3 Etik
Samtliga intervjuade har fått ta del av den skriftligt sammanställda intervjun i syfte att
undvika missförstånd kring citat. Samtliga har medgett godkännande att medverka med namn.
Arbetet hanterar ingen konfidentiell information utan utgår från öppna källor.
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4 Empiri
I empirin presenteras försvarssamarbetet SFNTG samt avgränsningarna ledning, underhåll,
forskning & utveckling och materielinköp.

4.1 SFNTG
SFNTG är en produkt av många års försvarssamarbete mellan Sverige och Finland. Den 29:e
oktober 2015 beslutade den svenska och finska regeringen att tillsammans skapa den marina
stridsgruppen SFNTG. Den generella avsikten är att på ett kostnadseffektivt sätt nyttja de
marina stridskrafterna. Förmågorna ska kunna hantera internationella
krishanteringsoperationer och agera med NATO samt deras reservstyrkeregister. I avtalet ska
bilaterala avtal skapas för att länderna ska kunna använda varandras hamnar. Det innebär att
ett land under kortare perioder kan basera vid det andra landets hamnar. Det ska nyttjas vid
exempelvis övningar och skarpa insatser för att skapa ekonomisk samt operativ vinst.
Samarbetet täcker hela den svenska och finska flottan. År 2023 ska samarbetet nå operativ
effekt och de amfibiska styrkorna ska då ha en gemensam doktrin.31
I maj 2014 presenterade Sveriges och Finlands försvarsdepartement en aktionsplan för
fördjupat försvarssamarbete som ska bidra till ökad ekonomisk och operativ effekt. De pekade
ut möjliga samarbetsområden som försvarsmakterna skulle vidareutveckla i en ny rapport. För
flottan skulle möjligheterna för gemensam utbildning, övning samt gemensamma styrkor och
infrastruktur undersökas. På det logistiska planet skulle möjligheterna för nya system och
materielinköp synas. Försvarsdepartementen ville även se över utsikterna för etablering av
säker kommunikation på alla nivåer.32
Den gemensamma rapport försvarsmakterna hade i uppdrag att utföra presenterades i januari
2015. Inledningsvis menar rapporten att det är en viktig signal på den militära nivån till andra
länder i närområdet och skapar effekt på lång sikt. Det svensk finska samarbetet ska ses som
ett komplement till övriga samarbeten med exempelvis NATO, EU och NORDEFCO. För att
31

Regeringen, Sverige och Finland ska utveckla gemensam marin stridsgrupp, 2015,
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/sverige-och-finland-ska-utveckla-gemensammarin-stridsgrupp/ (Hämtad 2018-03-25).
32
Sveriges & Finlands Försvarsdepartement, Action plan for deepened defence cooperation
between Sweden and Finland, Helsingfors, 2014, 1-2.
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nå uppsatta mål för flottan till 2023 måste områden som underrättelse, samband, övning,
materielanskaffning och logistik utvecklas. Vidare nämns det att nyttjandet av varandras
hamnar ska underlätta logistik vilket skapar ett mer flexibelt samarbetsområde. Det behövs
även upprättas fler säkra samband länderna emellan för utbyte av information som berörs av
sekretess. Det ska även ske utbyte mellan officerare för att ge förståelse åt varandras arbete
och kultur. Logistik har en egen rubrik i rapporten eftersom den anses kunna skapa
besparingar, teknisk utveckling samt förmågeutveckling i det långa perspektivet. För att
minska missförstånd länderna emellan och på den operativa nivån rekommenderas det att
länderna använder standardförfarande samt engelsk nomenklatur.33

4.2 Ledning
“One of the biggest advantages is that it will allow for the immediate possibility to
communicate through secure communications when needed. This will allow for the more
effective use of time and money. Knowledge-sharing could shorten the time between C2procurement and full operational capability. The use of common solutions could create cost
effectiveness and also further develop joint methods”34
Citatet är från den gemensamma rapport båda ländernas försvarsmakter presenterade och lyfte
fram kommunikationen som ett möjligt samarbetsområde. Dokumentet presenterar inte
detaljerat på vilket sätt kommunikationen ska ske mer än att ett samarbete ökar möjligheterna
att kommunicera säkrare och gemensamt utveckla metoder. Vidare beskrivs det att
gemensamma lösningar ska skapa kostnadseffektivitet. På vilken nivå och hur det ska skapas
framgår inte tydligt utan det beskrivs kort och övergripande. Detta skapar utrymme för
tolkning eftersom det varken är specificerat eller tydligt framgår vilka det berör eller hur
tillvägagångssättet bör vara.
Mikael Jensén, plutonchef vid finska Nylands Brigad, menar att stridsbåtarnas olika
sambandsteknik och marina sambandskanaler har varit den stora friktionen vid övningar då

33

Sveriges & Finlands försvarsmakter, Final reports on deepened defence cooperation
between Finland and Sweden, 2-8.
34
Ibid, 8.
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det bland annat skapar krypteringsproblem. Sambandssystemen har även olika standarder.
Lösning vid övningar har varit att en soldat från båda ländernas sambandsenheter arbetat ihop.
Det betyder dubbelt arbete vilket binder resurser och blir en belastning. Detta är något som
diskuteras efter varje övning och vikten av ett gemensamt system. De större fartygen som
ingår i SFNTG har inte samma problem då de använder en annan teknik. Ett annat problem är
språket även om båda länderna pratar svenska. Problemet är att Nylands Brigad använder ord
direktöversatta från det finländska språket vilket inte stämmer överens med den svenska
nomenklaturen. Det löses oftast enkelt genom att fråga ordets betydelse men han menar att det
skapar onödig friktion.35
Stabschefen vid Nylands Brigad, Jörgen Engroos, nämner att nyckelfaktorn för framgång i
samarbetet är att ledningssystemen måste fungera friktionsfritt. Samarbetena SUCFIS och
MARSUR är bra exempel på goda förhållanden med ledningssystem. Tanken kring SFNTG
är inget nytt utan har länge bedrivits på den amfibiska sidan. Dock måste ledningssystemen
enas under ett system eftersom det skulle öka användningsområdet och det praktiska
tillämpandet. Engroos tror att samarbete finns att hämta kring utvecklingen av varje lands
stridsbåtar eftersom de uppfyller ungefär samma krav. Han menade även att samarbetet måste
utvecklas kring hur de ska agera vid kritiska situationer.36
Även Fredrik Lindblad vid svenska högkvarteret menar att det finns problem vad gäller
sambandssystemen. Under övningar har signalister fått byta sida för att sambandet ska kunna
fungera. Sverige har börjat undersöka möjligheterna kring inköp av det sambandssystem
Finland har. I samarbetet tittar man även på gemensamma ledningsstrukturer så
kommunikation kan ske krypterat. Svenska marinens produktionsledning var över till Finland
för några år sedan och undersökte det finska sambandssystemet.37

4.3 Underhåll
Jonas Cederlöf belyser den operativa användningen hamnarna kan tänkas ha i framtiden.
Stridsbåtarna behöver inte vara av samma system men ha liknande förbrukningsmateriel.
35

Jensén, Mikael, officer Nylands Brigad, intervju 2018-03-06.
Engroos, Jörgen, officer Nylands Brigad, intervju 2018-03-06.
37
Lindblad, Fredrik, officer Högkvarteret, intervju 2018-03-14.
36
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Reservdelar kan vara samma fast huvudsystemen skiljer som att skroven är olika men är från
samma tillverkare. Därför anser han att det bör göras en överblick kring gemensamma inköp.
Även liknande kaliber på diverse vapen vore att föredra då det också underlättar underhållet
men tillägger att priset alltid väger tyngst.38 Jensén tror att logistiken kring nyttjandet av
varandras hamnar blir svår.39
Engroos lyfter att det finns hinder kring det logistiska nyttjandet av varandras hamnar. För att
det ska fungera bör det vara samma typ av utbildning rörande logistiken. Den finska
försvarsmaktens logistik är outsourcad till MilLog som är en del av den finska staten men i en
annan organisation. Hindren i form av organisation och utbildning skapar därför stora
problem för att kunna bedriva underhåll i varandras hamnar. Även samma dimension av
vapenkaliber skulle underlätta logistiken, speciellt i krigstid.40 Fredrik Lindblad menade också
att de olika stridsbåtarna är lika varandra sett till utformning och system.41

4.4 Forskning & utveckling
Enligt Jonas Cederlöf på finska Marinstaben finns det goda förutsättningar för gemensam
forskning och utveckling även om SFNTG inte kräver att det måste ske. Enligt honom är det
största hindret den politiska viljan. Alla länder har olika budgetar, förmågor, kompetenskrav
och nationella intressen vilket alltid sätts i först hand. Således blir ingen av länderna
förnärmade om den andra avstår samarbete vid framtagande av ny materiel eftersom
spelreglerna är klara. Processen för framtagande av ett nytt system är komplicerat och kort
beskrivet skapas samarbete mellan Sveriges och Finlands forskningsinstitut mera arbete i ett
bättre resultat. SFNTG är inte en orsak för att utveckla gemensamma system tillsammans då
det ligger långt bort i tiden. Sverige och Finland har olika system av stridsbåtar men har ändå
liknande kravbilder. Båda har en liknande skärgårdsmiljö vilket naturligt skapar liknande
kravbilder. Reserv- och förbrukningsmaterielen kan vara liknande såsom drivmedel. Det

38

Cederlöf, Jonas; officer finska Marinstaben, intervju 2018-03-01.
Jensén, Mikael, intervju 2018-03-06.
40
Engroos, Jörgen, intervju 2018-03-06.
41
Lindblad, Fredrik, intervju 2018-03-14.
39
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tekniska detaljarbetet med gemensamma marknadsundersökningar som resulterar i egna
offerter är ett möjligt utvecklingsområde då det skapar bra kostnadseffektivitet. Oftast är
provskjutningar vid systemframtagande väldigt kostsamma men genom samarbete kan
kostnaderna minska väsentligt. Forskning och utveckling är inte enbart för framtagande av
stora system som en ny stridsbåt. Det kan istället röra sig om intressen av gemensamma
verkanssystem. De stora besparingarna vid utveckling kan göras vid erfarenhetsutbyte. Ett
praktiskt exempel är när Sveriges köpte ett trackfire-system av SAAB till Stridsbåt 90 som
Finland köpt ett par år innan.42 Ett långtgående samarbete kring samarbetsutveckling av
stridsbåtarna finns och speciellt den tekniska utvecklingen.43
Mikael Jensén som är plutonchef för Sjötransportplutonen vid Nylands Brigad har sett
samarbetet på den taktiska nivån ser flera utvecklingsområden. Han understryker att
samarbetet går väldigt bra med att det militära samarbetet är längre fram än det politiska.
Ländernas stridsbåtar är olika system men väldigt lika sett till utformningen och driften. Det
skulle förmodligen inte vara svårt att korsutbilda förarna på det motsatta systemet. Han menar
vidare att båda systemen är anpassade till NATO och stridsbåtarna kan användas tillsammans
med NATO-länder i Östersjöområdet utan problem. Även om Sverige och Finland enskilt är
små länder så skapar de tillsammans större effekt. Det som skapar friktioner vid varje övning
är stridsbåtarnas olika sambandssystem. I den årliga övningen mellan svenska
amfibiebataljonen och Nylands Brigad så är det främst stabsmedlemmar som nyttjas. Detta
eftersom det blir enklare och billigare att flytta enskilda individer än hela förband. Vid
upprättandet av utbildningen till JEHU-båtarna var det svenska amfibieregementet en förebild
främst för dess goda hastighetsnavigering.44
Stabschef Jörgen Engroos tror att mycket samarbete finns att hämta kring utvecklingen av
varje lands stridsbåtar eftersom de uppfyller ungefär samma krav.45 Fredrik Lindblad säger att
det vore önskvärt om länderna hade likadana system men att utveckling sker oftast i
samförstånd. Det pågår ett ömsesidigt samarbete för att hjälpa varandra vid utvecklande av
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Cederlöf, Jonas, intervju 2018-03-01.
Engroos, Jörgen, intervju 2018-03-06.
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Jensén, Mikael, intervju 2018-03-06.
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Engroos, Jörgen, intervju 2018-03-06.
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nya system. Från den politiska sidan finns det vilja att tillsammans skapa gemensamma
system och det ökar även möjligheterna att skapa större kostnadsanslag. Den svenska
amfibiebataljonen ska växa rejält fram till 2030 och nya system behöver tas fram.46

4.5 Materielinköp
Med de nya kriterierna kring SFNTG börjar möjligheter kring ett gemensamt inköp ses över
men är alltid ett led av intresse från politik och försvarsindustrin. Båda länderna är lika
intresserade av att svenskägda SAAB och finskägda Patria får sin beskärda delar av inköp och
samarbete. Vid inköp är försvarsindustrin en divande kraft. Eftersom länderna omedvetet har
liknande kravbilder kopplat mot geografin och terräng finns stora förutsättningar för
gemensamma inköp. Utan att samarbete eller dialog har skett så köpte länderna in
sjömålsrobotar med liknande krav på amfibietrupperna. Båda hade svårt att projicera mjuka
mål från sjöss till land. Där fanns det liknande krav på kompetens och förmåga. Gemensamma
inköp skapar både bättre förhandlingsläge och kostnadseffektiveringar. Ett gemensamt inköp
av verkanssystem kan skapa fördelar vid förhandlingar. Cederlöf anser att det är lättare att
göra inköp via EDA eftersom det innebär mindre administrativt arbete. Vid inköp är alltid
försvarsindustrin involverad och är en del av skapandet av upphandlingar. Likväl som Sverige
vill ha med SAAB vill Finland ha med Patria i upphandlingen.47
Samarbetet mellan de amfibiska styrkorna och sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Utbyten
och övningar har fungerat bra ihop eftersom det finns vilja från båda sidor att driva
samarbetet framåt. Mikael Jensén som arbetat inom Nylands Brigaden i flera år har en klar
uppfattning över vad som behövs införskaffas för ett enklare samarbete mellan styrkorna.
Enligt honom är utmaningen i varje övning sambandet då Sverige och Finland har olika
sambandssystem. Det har skapat stora friktioner och resulterat i att signalister från båda sidor
lånas över för att kunna kommunicera mellan länderna. Det innebär dubbelt arbete vilket
binder resurser och skapar belastning. Det tas alltid upp i utvärderingar efteråt om vikten av
att ha likadana sambandssystem. Det har även varit problemet med språket även om båda
sidor pratar svenska så kan termer ha olika innebörder. Ibland kommuniceras det med
46
47

Lindblad, Fredrik, intervju 2018-03-14.
Cederlöf, Jonas, intervju 2018-03-01.
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engelska som är NATO-standardiserad. Jensén tror att det behövs undersökas vidare kring
gemensam ammunition. Sverige har NATO-standard och Finland en annan standard. En
process med gemensam ammunition skulle bli omfattande. Jensén menar att vid en skarp
insats blir skillnaden på ammunition än mer kännbar eftersom då tar länderna vad de befogar
över. 48
Fredrik Lindblad tog också upp friktionen som uppstått på övningar med ländernas olika
sambandssystem där signalister avdelats till den andra styrkan för att möjliggöra
kommunikation. Den svenska sidan har börjat undersöka det finska sambandssystemet i syfte
att skapa en gemensam ledningsstruktur. Lindblad menar att det finns goda möjligheter för
gemensamma inköp för ledningssystem. Det finns även intresse för gemensamt inköp av
verkanssystem vilket skulle skapa bra samarbetsyta mot försvarsindustrin. Även om Finland
inte valde att köpa stridsbåtar från samma tillverkare som den svenska motsvarigheten tror
Lindblad att det på sikt kan bli ett gemensamt system. Det ligger även en politisk vinst i att
inköp sker gemensamt eftersom det visar på frukten av samarbetet samt ökar chanserna till
större kostnadsanslag. 49

48
49

Jensén, Mikael, intervju 2018-03-06.
Lindblad, Fredrik, intervju 2018-03-14.
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5 Analys
I analysen sammankopplas målen med SFNTG och intervjuerna till termerna P&S samt JFG.
Materielinköp är ett led av forskning & utveckling vilket gör att de båda delarna berörs i
varandras analyser.

5.1 Ledning
Utdraget från dokumentet som presenterades i empirin beskriver det flyktigt hur
samarbetsområdet med kommunikationen kan utvecklas. Detta skapar svårigheter att göra en
rättvis och bra bild huruvida det uppnåtts eller inte. Det gör det även svårare för brukaren att
förstå vad som behöver uppnås i samarbetet. Därför blir tolkningen av dokumentet att
kommunikationen ska ske på ett sätt så att kommunikationen inte utgör ett problem och bidrar
till ökad effektivitet.
De intervjuade har påpekat problemet kring ländernas sambandssystem som skiljer sig åt. Det
verkar vara ett allmänt känt problem och ständigt återkommande. Samtliga ansåg att ett
gemensamt sambandssystemen vore den bästa lösningen. Ingen ansåg att lösningen med
dubbla positioner är optimal utan behöver utvecklas. Sammanfattningsvis skiljer det mellan
samarbetets mål avseende kommunikation. Förmodligen grundar det sig i två orsaker. Det
finns ingen tydlig definition på hur sambandet ska ske samt att samarbetet är i början ännu.
Det finns luckor kring hur sambandet kommer ske vid en skarp insats då sjötransporters
säkerhet ska upprätthållas. De intervjuade menade att ett enat sambandssystem vore det bästa
för att lösa problemet. Ur ett JFG-perspektiv skapar det, som presenteras ovan, problem.
Eftersom termen ska bygga på att länderna har gemensamma plattformar, i detta fall ledning,
blir det under empiriinsamlingen tydligt att det finns problem med sambandet. Det
gemensamma från båda sidor är att det verkar finnas vetskap om denna brist.
Det som även skiljer SFNTG från de intervjuades svar är det ensade språket. Rapporten
menar att ökad interoperabilititet sker med standardisering av processer och användning av
det engelska språket. Både Fredrik Lindblad och Mikael Jensén med operativ erfarenhet från
tidigare samarbete sade att oftast används svenska eftersom det är moderspråk för alla
inblandade. Även om det innebär missförstånd då olika begrepp har olika innebörd brukar det
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oftast användas av bekvämlighetsskäl. Således är inriktningen rapporten visar om ensat språk
inte vedertaget på förbanden. Om det ännu inte satts i system eller inte nått de intervjuade
spelar mindre roll eftersom det borde vara allmänt känt då de sitter på centrala delar för
samarbetet.

5.2 Underhåll
Nyttjande av varandras hamnar nämns som en nyckelfaktor och förutsättning för SFNTG.
Detta ska skapa större operationella och logistiska möjligheter för de amfibiska trupperna att
röra sig i operationsområdet. Kring möjligheterna för underhåll av hamnarna finns två
analyser:
•   Strukturen.
Engroos lyfte upp problematiken med att den finska försvarsmakten har en utomstående
organisation som sköter logistiken. Dessutom ansåg han att det vore enklare om en part skötte
logistiken vilket skulle kräva mycket byråkrati och bli svårt rent praktiskt.
Således kvarstår frågetecken kring hur utbildning, lagerhantering och andra
grundförutsättningar för hur logistiken ska gå till. Det är förmodligen inte heller
kostnadseffektivt att ha stationerad personal på varandras baser för att eventuellt vara beredda
på att understödja inkommande stridsbåtar från ens eget förband. Rent teoretiskt kan det te sig
enkelt hur det praktiska genomförandet ska ske. Men i praktiken betyder det, som påvisats,
byråkrati och ett logistikansvar som kan bli svårare att utföra. Dessutom kan det bli än svårare
om det visar sig bli mer kostsamt med exempelvis lagerhantering, personalkostnader och
underhåll. Eftersom länderna har olika system av stridsbåtar krävs utbildning av
hamnpersonalen för det andra landets system. Även om det är en politisk vilja kring detta är
frågan om det prioriteras att utbilda sin egen personal på andra system.
•   Materielen.
Ur ett rent materiellogistiskt perspektiv verkar det inte råda problem med hur ett samarbete
kan gå till. Både Fredrik Lindblad och Jonas Cederlöf belyser hur stridsbåtarna har liknande
kravbilder och i vissa fall samma fabrikatör. Detta faktum underlättar materielhantering,
underhåll samt skötsel. Eftersom de svarar mot ungefär samma krav och har delvis liknande
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system finns det viss kompetens och förståelse i varje hamn. Detta argument understöds av
Mikael Jenséns ord om att de finländska stridsbåtsförarna snabbt skulle lära sig behärska den
svenska motsvarigheten efter kortare instruktioner. Cederlöf menade också att
förbrukningsmateriel för exempelvis föda, sjukvård och enklare reparationer är mer generella
ting som inte kräver specifik kunskap eller materiel. Därför kan nyttjande av varandras
hamnar ur ett materiellt perspektiv främst med förbrukningsmateriel ske relativt omgående.
Ur ett JFG-perspektiv ska styrkan och fördelarna ligga i gemensam struktur, logistik och
organisation. Precis som Engroos påpekar är det en del byråkrati och omorganisationer som
måste göras för att det ska bli genomförbart. Kopplat mot JFG i samarbetets nuvarande format
finns det ingen konkret plan för tillvägagångssättet till ett gemensamt underhåll. Det måste
förmodligen utvecklas för att klara målet att vara operativt år 2023. Sammanfattningsvis
ligger styrkan i den liknande materiel stridsbåtarna har, vilket underlättar logistiken.

5.3 Forskning & utveckling
Huvudsyftet med SFNTG är att på kostnadseffektiva sätt utnyttja de marina stridskrafterna
gemensamt. För termen P&S skapas det genom långsiktigt arbete av forskning och
materielinköp. Även om det inte är ett tydligt kriterium för detta samarbete kommer
gemensam utveckling i vissa avseenden behöva ske. Ett inköp föregås alltid av någon form av
forskningsunderlag som skapar kalkyler för vilket inköp som väljs. Det är i detta avseende
samarbetet kan bli effektivt och skapa fördelar. Jonas Cederlöf menade att Finland mer såg
samarbetet som en möjlighet att gemensamt köpa in mindre system gemensamt som
exempelvis sambandsutrustning. Det verkar finnas oklarheter kring hur länderna ser på
utvecklingen av nya system till stridsbåtarna.
Ur ett P&S-perspektiv finns det potential att utveckla detta i framtiden. Under intervjun med
Cederlöf, som har hand om förmågeutveckling på finska Marinstaben, var det återkommande
att det är vid forskning och utveckling samarbetet verkligen hade potential. Främst var det i
samarbetet kring gemensamma upphandlingar men även lärdomar och erfarenheter av ett
system det andra landet redan har. Ett resultat av denna form av samarbete är det trackfiresystem från SAAB som Sverige köpte. Finland hade haft det innan och hjälpte Sverige i
marknadsundersökningen samt vid införandet av systemet. Finland vinner på det då Sverige
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är en större kund till SAAB vilket gör att systemet prioriteras mer. Det är dessa fördelar som
skapas med P&S och ger bättre förhandlingsläge mot försvarsindustrin då större volymer kan
skapa större rabatt på inköp.

5.4 Materielinköp
Fredrik Lindblad och Jonas Cederlöf berättade två intressanta aspekter om inköp. Lindblad
menade att det finns en politisk vilja och intresse att inköp sker gemensamt eftersom det
skapar bra reklam för samarbetet. Cederlöf menade att det finns ett motstånd till vilka
upphandlingarna ska gå. Likväl som Sverige vill ha med SAAB så vill Finland ha med den
inhemska tillverkaren Patria. Den politiska viljan att samarbeta må vara god men sällan på
bekostnad av den inhemska marknaden. Stridsbåtarna är ett bra exempel på hur varje land
valde inhemska tillverkare. Därför är det svårt att få till inköp av större gemensamma system
eftersom viljor om nationella intressen finns kring hur och till vilka upphandlingen ska gå.
På de områden det finns potential kring materielinköp är ammunition och, som behandlats,
sambandssystem. Ammunition skulle underlätta logistiken länderna emellan. Med ett
resonemang kopplat mot P&S med materielinköp blir utfallet positivt och negativt. Negativt
eftersom det inte är stor chans att de större systemen, i detta fall stridsbåten, kommer köpas
från samma fabrikör. Det finns alltför stora politiska intressen för den inhemska marknaden.
Istället finns det synergi i att köpa undersystem till stridsbåtarna som ammunition. Likadan
ammunition medför inte att vapensystemet måste vara detsamma. Det skulle även underlätta
logistiken och underhållet för nyttjandet av varandras hamnar, som de strategiska planerna är.
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6 Diskussion
Nedan diskuteras ledning och underhåll. Reflektionerna behandlar samarbetet i det längre
perspektivet och det självständiga arbetets styrkor samt brister.

6.1 Ledning
Vad händer i ett skarp läge när länderna inte hinner byta personal emellan varandra som kan
sköta sambandet? Det var kring detta Nylands Brigads stabschef Jörgen Engroos uttryckte oro
inför eftersom länderna inte har likadana sambandssystem. Som presenterades i rapporten
”Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden” är en av de
största fördelarna med samarbetet att kommunikation ska ske mer effektivt ur ett tids- och
ekonomiskt perspektiv. Ett ensat sambandssystem gäller ända ner till en operationell nivå.50
Som redan påpekats är det inte helt självklart på vilka nivåer och hur den förbättrade
kommunikationen ska gå till. Det finns otydligheter hur de övergripande målen ska
praktiseras av utövare. Kravställningen som beskrivs i dokumentet kring kommunikationen
verkar inte heller nått Jonas Cederlöf eller Jörgen Engroos som båda har höga positioner i
Nylands Brigad. Därför har de intervjuades svar om bristen avseende sambandet mellan
ländernas stridsbåtar vägt tungt. Under arbetets gång var det svårt att exakt urskilja hur
samarbetet ska gå till på olika nivåer och områden. Dokument som definierar samarbetets
omfattning och specificering verkar inte finnas. Ständigt har hänvisningen varit till den
knapphändiga informationen som står på svenska regeringens hemsida. Därför blir det upp till
egen tolkning hur kravställningen är för, i detta fall, de olika sambandssystemen som
uppenbarligen har brister.
De olika sambandssystemen skapar extra personalresurser och friktioner. Därför påverkar
dessa system samarbetet negativt som börjat gå in i en ny fas då samarbetet för SFNTG inte
bara gäller stridsbåtarna utan hela flottan. Ett gemensamt införskaffande av sambandssystem
för stridsbåtarna, vilket verkar vara den bästa lösningen, kräver att båda länderna har det i sina
framtidsplaner. Annars måste ett av länderna anpassa sig till den andres sambandssystem för

50

Sveriges & Finlands Försvarsdepartement, Action plan for deepened defence cooperation
between Sweden and Finland, Helsingfors, s8.
31

Självständigt arbete
IOP444
Kd 344 Carl Törner, 223qrzn

att undgå detta problem. Eftersom alla intervjuade lyft upp detta som ett problem så bör det
finnas ett behov och sanning i det. Det kan också vara så att det på högre nivåer inte ses som
ett tillräckligt stort problem. Vilket medfört att det inte varit prioriterat att införskaffa
sambandssystem tillsammans.
Bekvämligheten att prata sitt modersmål istället för engelska är nog ett svåråtkommet
problem. Det kan förvisso upprättas strikta regler om att det engelska språket ska användas
som empirin visar. Oavsett kan det vara svårt och ibland obekvämt för personal att använda
det engelska språket. Sett till ledningssystemen fyller de inte riktigt ramen för SFNTG
eftersom det inte anses vara ett kostnadseffektivt sätt. Det är inte försvarbart, utifrån fört
resonemang, att utbyta personal i syfte att synkronisera sambandet.

6.2 Underhåll
Det står kort beskrivet i målen för SFNTG att hamnarna ska kunna nyttjas. Därför är det svårt
att exakt veta vad de vill uppnå med det. De intervjuade har inte heller gett detaljerade svar
eller verkat veta vad planen är. Därför går det att göra olika tolkningar av svaren de givit och
vad som stått i dokumenten. Eftersom nyttjandet av hamnarna nämns som en av de stora
punkterna för samarbetet är det förvånande att det inte finns en större tydlighet. Då samarbetet
ska vara operativ år 2023 bör det finnas en plan för hur det ska gå till. Utifrån svaren och
analyserna från intervjuerna verkar de inte finnas en större övergripande plan för hur
utnyttjandet av hamnarna ska gå till. Vare sig det varit kring det enklare underhållet i form av
förbrukningsmateriel eller den mer komplicerade reservdelshanteringen. En av de intervjuade
lyfte den stora mängden byråkrati kring samarbetet som finns i nuläget. Det är även kring
detta flera frågetecken skapas för hur hamnverksamheten ska gå till. Då Finland har en annan
organisation som sköter logistiken blir det än mer komplicerat. Det skapar även hinder att
stridsbåtarna är två olika system. Eftersom det är ett uttalat mål med samarbetet bör det finnas
en handlingsplan för tillvägagångssättet men det har inte framkommit i detta arbete.
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6.3 Reflektion
6.3.1 Samarbetet i det längre perspektivet
För forskning & utveckling finns det ett utbyte som verkar fungera. Länderna har förstått
vinsten i att gemensamt utveckla samt utforska nya system. Forskning & utveckling blir det
första stadiet för att införskaffa gemensamma system. Där kan det tas fram gemensamma
specifikationer för hur systemet ska utformas. Det skapar goda förutsättningar för samarbete i
framtiden. Det intressanta är, kopplat mot syftet och frågeställningen, hur samarbetet ska
skötas i framtiden. Utformningen nu är att det sker spontant med utgångspunkten att båda
länderna är intresserade. Istället borde det finnas en långsiktig plan och förståelse för vad som
behövs gemensamt vilket sambandssystem är ett bra exempel på. Med gemensam utveckling
kan personalresurser ges från båda sidor vilket gör att övrig personal kan användas till andra
uppgifter. Det är även viktigt att belysa vikten av erfarenhetsutbyten. Sverige och Finland kan
lära av varandra vid införande av ett nytt system. Om ett av länderna redan har systemet kan
både misstag och lärdomar besparas vilket sparar både ekonomi och resurser.
Det som var återkommande i tidigare forskning var att den politiska viljan måste vara
samordnad mellan länderna för att samarbete ska vara lyckat, speciellt i det långa
perspektivet. Presenterad fakta i bakgrunden visar att det finns en gemensam syn. Med
materielinköp står ännu mer på spel än militära materielinköp, vilket ställer den politiska
viljan i ett annat ljus, då det även involverar försvarsindustrin. Nedan presenteras kort fakta
om svenska försvarskoncernen SAAB:s årsredovisning 2016 för att bredda resonemanget av
komplexiteten kring inköp.51
Antal  anställda  Sverige  
Antal  anställda  Linköping  
Försäljningsintäkt    
Försäljningsintäkt  FMV  (av  total)  
Orderstock  Sverige  (av  total)  

51

12  639  st  
5  622  st  
28  631  MSEK  
10%  
35%  

SAAB, Års- och hållbarhetsredovisning 2016, SAAB, 2017, s3,23, 98 & 149.
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Denna statistik visar betydelsen av försvarsindustrin och rollen de har vid inköp. FMV är
deras största kund och SAAB skriver i sin årsredovisning att utveckling och forskning sker
främst i Sverige.52 Den högsta vinsten för en svensk politiker bör vara att SAAB vinner en
upphandling om gemensamma inköp. Det skapar inte bara en triumf att upphandlingen går till
ett svenskt företag utan även att det generar arbetstillfällen. Med det faktum att SAAB
förvärvade Dockstavarvet i december 2017 gör förmodligen inte Sverige mindre angelägen att
fler länder köper det stridsbåtssystemet.53 Ländernas egen budget och resurser är alltid
gränssättande och utgör formerna för eventuella inköp. Därför kommer gemensamma inköp
endast kunna ske när det politiska intresset är tillräckligt stort. Det skapar således problem för
SFNTG och gör i alla avseenden då två länder är inblandade. För att samarbetet ska fungera
bör det skapas långsiktiga planer. Widén och Lundqvist framhåller i sin artikel ”SwedishFinnish naval cooperation in the Baltic Sea: motives, prospects and challenges” hur
Nederländerna och Belgien i ett liknande samarbete var tvungna att ge upp egna intressena för
att nå de gemensamma.54 Med SFNTG handlar det snarare om att politiker bör förstå
fördelarna med att långsiktigt skapa planer för inköp av gemensamma system.

6.3.2 Styrkor och brister kring det självständiga arbetet
Detta arbete har handlat om ett samarbete som inte träder i full kraft förrän år 2023. Det
innebär att alla planerade delar inte fallit på plats ännu och kan fortfarande vara under
utveckling. Innebörden kan vara att samarbetet i detta skede till exempel enbart koncentreras
på att lösa alla byråkratiska delarna som måste lösas. Det kan även vara så att det råder
sekretess kring detta och information som hade varit intressant att tillgå inte finns för allmän
beskådan. En jämförelse av ett tidigare försvarssamarbete och undersöka vad SFNTG hade
kunnat lära från det kanske hade varit bättre. Förmodligen hade informationen varit öppnare
och erfarenheterna fler vilket kanske inneburit att fler egna slutsatser kunnat göras. SFNTG är
ett samarbete som täcker hela flottan och marinen, att undersöka hela samarbetet hade kunnat

52

Ibid, s57 & 66.
SAAB, SAAB förvärvar Dockstavarvet, 2017-12-21,
https://saabgroup.com/sv/media/news-press/news/2017-12/saab-forvarvar-dockstavarvet/,
(Hämtad 2018-03-25).
54
Lundqvist & Widén, Swedish-Finnish naval cooperation in the Baltic Sea: motives,
prospects and challenges, Defence Studies, s358.
53
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skapa bättre förståelse istället för ett specifikt system som detta arbete behandlar. Det finns
även andra välutvecklade samarbeten såsom SUCFIS som hade kunnat ge bättre resultat. I
detta arbete avhandlades fyra områden: ledning, underhåll, forskning & utveckling samt
materielinköp, fokusering på enbart ett område hade förmodligen gett ännu bättre förståelse
och resultat. Termerna Pooling & Sharing samt Joint Force Generation är nya begrepp och har
således liten praktisk tillämpning. Möjligtvis hade det varit enklare att använda annan teori
som är mer beprövade.
Valen av intervjupersoner hade också kunnat göras annorlunda. Dels hade lika många
officerare från båda länderna kunna intervjuas, dels intervjua utomstående som exempelvis en
forskare. Om intervju med tre svenska officerare genomförts som arbetat på liknande
befattningar som de finska, hade resultatet blivit mer jämförbart. Nu blev valet istället att
intervjua en svensk officer som hade liknande erfarenheter från de tre befattningar de finska
officerarna hade. I efterhand kan det diskuteras om det hade gett mer att intervjua
stridsbåtsförare som medverkat på övningarna för att ge mer konkreta erfarenheter. En
forskare hade gett en annan och mer oberoende synvinkel av hur samarbetet ska ske.
Författarens fem år som anställd i svenska amfibiebataljonen kan också spelat in i analysen av
empirin. Omedvetet kan förutfattade meningar funnits och därmed sökt efter att besvara vissa
frågor istället för att öppet leta efter svar.
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7 Slutsatser och rekommendationer
Nedan presenteras slutsatser samt förslag för vidare forskning om vad som bör göras för att
kunna klara de politiska och strategiska målen för samarbetet.

7.1 Nuvarande systems påverkan
7.1.1 Sambandssystem
Eftersom det inte står klart definierat vad samarbetet ska uppnå rörande kommunikationen har
det varit försvårande för detta arbete. Under empiriinsamlingen har det ändå framkommit
klart att ländernas olika sambandssystem är hämmande. Stridsbåtarnas sambandssystem har
stor påverkan på det taktiska och operativa arbetet. De intervjuade från båda sidor har
oberoende av varandra påpekat problem att behöva byta ledningspersonal länderna emellan
vid övningar. Utbyte av det slag kan bli svårt vid en skarp insats då tiden kan vara knapp. I
sammanhanget gör det språkförbistringen länderna emellan sekundär eftersom det enklare kan
åtgärdas. Därför är rekommendationen att Sverige och Finland gemensamt måste göra en
övergripande översyn av ett gemensamt sambandssystem. Förslagsvis ett NATO-kompatibelt
system eftersom SFNTG ska kunna samarbeta med NATO.

7.1.2 Underhåll för nyttjande av hamnar
Den enklare logistiken i form av allmän förbrukningsmaterial såsom drivmedel, föda och
sjukvård kräver ingen större insats inom ramen för samarbetet. Däremot måste tydligare
planer på organisationer och strukturer för hur de större logistiska delarna som utbildning av
varandras system, reparation- och reservdelshantering göras. Rekommendationen är att vidare
undersöka möjligheterna för en gemensam organisation för de större logistiska delarna och
hur det ska hanteras.

7.2 Samarbetet i det längre perspektivet
7.2.1 Undersystem
Eftersom båda länderna nyligen införskaffat och beställt nya stridsbåtar från inhemska
fabrikörer är det inte troligt att gemensamt inköp görs den närmsta tiden. Dessutom har den
politiska viljan och försvarsindustrin för stor del i besluten. Istället ligger styrkan i utveckling
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och inköp av undersystem som exempelvis sambandssystem och vapenstationer med
åtminstone likadan ammunition. Det är med dessa former av samarbete som synergi och
förmågeökning kan ske. Därför vore det önskvärt att Sverige och Finland tillsammans gör en
gemensam inköpsplan i det längre perspektivet.

7.3 Svar på frågeställning
•   Hur påverkar befintliga system på stridsbåtarna det svensk-finska försvarssamarbetet
SFNTG?
Utifrån teorier och de delar som undersökts i detta arbete är det sambandssystemen som har
störst påverkan, för att öka interoperabiliteten och kostnadseffektiviteten som samarbetet ska
uppnå. Nyttjandet av varandras hamnar skapar även problem eftersom stridsbåtarna är två
skilda system vilket ställer olika krav. Underhållet för nyttjande av varandras hamnar skapar
problem då större reservdelar måste bytas och bara ett land befogar över de. Målet med att
SFNTG ska vara operativt år 2023 utifrån dessa delar som undersökts blir svårt. Rent taktiskt,
att stridsbåtarna kan verka tillsammans har bevisats genom tidigare övningar. Frågan är
istället vad som händer i skarpa situationer när sambandet måste fungera.
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