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DRIVKRAFTER BAKOM DET FÖRDJUPADE SAMARBETET MED FINLAND 

 
Mellan åren 1990 och 2009 fördes en politik i Sverige som förändrade försvaret från ett invas-
ionsförsvar till ett insatsförsvar. Samtidigt som invasionsförsvaret monterades ner sökte Sve-
rige sin säkerhet solidariskt med andra stater med vilka Sverige identifierat sig. Våra nordiska 
grannar Norge, Danmark och Island var medlemmar i NATO, vilket för dem innebar en säker-
hetspolitisk trygghet. Sverige och Finland stod utanför och kunde inte ansluta sig då det parla-
mentariska stödet saknades.  
I den säkerhetspolitiska utveckling som Rysslands ambitioner skapat i regionen, framför allt 
från 2009 och framåt, står länder som Sverige utan tillfredställande säkerhetslösning. Ett för-
svarssamarbete med Finland framstod som ett säkerhetspolitiskt alternativ bland andra.  
Det finsk-svenska försvarssamarbetet inleddes 2014, men varför just Finland? Vad var de 
bakomliggande orsakerna till valet av partner?  
 
Syftet med studien var att undersöka drivkrafterna bakom det finsk-svenska försvarssamar-
betet och för att skapa förståelse för hur en småstat kan navigera mellan olika alternativa för-
svarsstrategier beroende på omvärldsläge och hotmiljö i närområdet. Undersökningen har ge-
nomförts mot Allisons och Zelikows tre modeller: rationella aktörsperspektivet, organisato-
riska perspektivet och maktkampsperspektivet. Resultatet visar att störst förklaringskraft 
fanns i det rationella aktörsperspektivet men kan delvis förklaras från de övriga två.  
 
 
Nyckelord: 
Finland, FISE, försvarspolitik, försvarssamarbete, försvarsstrategi, Nordefco, småstat, Sverige, 
säkerhetspolitik. 
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1 Inledning 
”Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige”1 

 
Orden ovan är statsminister Carl Bildts i 1992 års försvarsbeslut. Ingenting i utrikespoli-
tiken är som det har varit; Sverige är på väg in i en ekonomisk kris, världsordningen som 
varit sedan andra världskriget är diffus och osäker, kalla kriget är slut, Tyskland är enat, 
Sovjetunionens kollaps är nära förestående och partiet Ny Demokrati är vågmästare i 
riksdagen. Dessa företeelser påverkar kraftigt försvarspolitiken och får stort genomslag i 
Sverige vilket på många sätt stakade ut vägen mot efterföljande säkerhetspolitiska val. 
 
Mellan åren 1990 och 2009 fördes en politik i Sverige som förändrade försvaret från ett 
invasionsförsvar till ett insatsförsvar, vilket skulle kunna användas såväl nationellt som 
internationellt. Omvärldsläget bedömdes som säkert och från politiskt håll uppfattades 
inga specifika hot inom en tioårsperiod. Sovjetunionens kollaps och den degradering av 
Rysslands väpnade styrkor som denna i förlängningen innebar, var en av anledningarna 
till synsättet. En annan var att Sverige under perioden lämnat neutralitetspolitiken och 
istället sökte säkerheten solidariskt inom EU och i närområdet. Ekonomiska resurser om-
fördelades kontinuerligt från det militära försvaret till andra samhällsfunktioner. 
En rad händelser fick stora konsekvenser för den svenska försvarsplaneringen: Rysslands 
militära upprustning, dess militära ingrepp i Georgien 2008 samt annekteringen av Krim 
och konflikten i östra Ukraina 2014. Hotet var inte längre vilande och arbetet med ny in-
riktning för Försvarsvarsmakten tog fart. Gradvis vreds inriktningen tillbaka mot att för-
svara Sverige. Aktiva beslut togs för att solidariskt stärka den svenska försvarsförmågan. 
Samarbetet ökade både inom EU men också mellan de nordiska länderna och framför allt 
växte samarbetet med Finland. 
 

”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar 
oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en 
aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med 
fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, och en trovärdig nation-
ell försvarsförmåga.”2 

 
Ovanstående citat är från dåvarande utrikesminister Margot Wallströms tal i riksdagen 
den 15 februari 2017. Sverige har genom aktiva val gått ifrån att vara neutralt och allians-
fritt till att ingå i flera samarbeten angående utrikespolitik och försvarsfrågor, fortfarande 
alliansfritt. 
 
 
 
 
 
 

                                                        

1 Regeringen, Totalförsvarets utveckling till och med budgeåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 
1992/93 Proposition 1991/92:102, 1991, 8. 
2 Regeringen, Regeringens deklaration vid 2017 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 15 
februari 2017, 2017, 2. 
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1.1 Problemformulering 
Nationen Ryssland återuppstod när Sovjetunionen föll samman 1991. De följande åren 
präglades av avspänning och förbrödring i regionen, vilket fick stor påverkan på svensk 
säkerhetspolitik. Den rådande hotbilden som varit påtaglig för svenskt vidkommande un-
der hela kalla kriget falnade för att nästan dö ut. Det rådande säkerhetsläget genererade 
förändring och det traditionella invasionsförsvaret stöptes om till ett insatsförsvar för att 
bättre passa de förändrade uppgifter Försvarsmakten ställdes inför.3  
Under den här tidsperioden växer samarbetet mellan de nordiska länderna till vad som 
skulle bli Nordefco, en gemensam nordisk plattform för att inleda samarbeten inom för-
svar.  
Nordefco har dock i sin ursprungliga form inte gett Sverige den säkerhetspolitiska trygg-
het man initialt eftersträvade.4 Danmark, Island och Norge hade långt tidigare utvidgat 
sina länders säkerhetsgarantier genom att ingå i NATO. Sverige och Finland har valt att 
stå utanför, dock med ett nära samarbete med NATO, genom Partnership for Peace (PFP), 
ett samarbete som likt Nordefco inte ger några säkerhetsgarantier. 
EU-medlemskap sett ur ett nordiskt perspektiv ökade ländernas spridning vad avser ut-
rikespolitik. Sverige och Finland som medlemmar, Danmark likaså, men Danmark har valt 
att stå utanför EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Norge och Island har valt 
att stå helt utanför EU. De nordiska länderna har valt olika säkerhetslösningar vilka passat 
respektive land utifrån geopolitiska och erfarenhetsbaserade förutsättningar. 
Ryssland var den destabiliserande faktorn i regionen. Den ryska staten gav offensivt mi-
litärt stöd till ryssvänliga enklaver och ryska medborgare i grannländer vilket ledde fram 
till konflikterna i Georgien 2008 och i Ukraina 2014. Ryssland uttryckte sin oro över NA-
TOs utbredning österut samtidigt som de ville återta sin stormaktposition i världen.  Mål-
sättningar som angavs var bland annat att återta forna sovjetväldets geografiska utbred-
ning,5 landvinning i Nordkalotten/Arktis i syfte att exploatera naturtillgångar,6 samt att 
säkra strategiska försörjningsvägar framför allt genom Östersjön och Svarta havet.7 
I den säkerhetspolitiska utveckling som Rysslands ambitioner skapat i regionen stod 
länder som Sverige och Finland utan tillfredställande säkerhetslösning. I varken Finland 
eller Sverige hade en NATO-anslutning varit aktuell då det parlamentariska stödet sak-
nats, ett försvarssamarbete med just Finland framstod som ett säkerhetspolitiskt alter-
nativ. 
Bakgrunden såg olika ut för olika typer av politiska beslut. Vad fanns för bakomliggande 
orsaker till Sveriges säkerhetspolitiska val? Denna uppsats undersöker vilka drivkrafter 
som påverkat beslutet om att inleda ett försvarssamarbete tillsammans med Finland och 
vad som drivit samarbetet framåt. 
 

                                                        

3 Jacob Westberg, Svenska säkerhetsstrategier : 1810-2014 (Lund: Studentlitteratur, 2015), 194. 
4 Sverker Göranson, Intervju 2019-09-12; Karin Enström, Intervju 2019-09-03 ; Westberg, Svenska 
säkerhetsstrategier : 1810-2014, 226. 
5 Håkan Edström, Dennis Gyllensporre, och Jacob Westberg, Military strategy of small states : responding to 
external shocks of the 21st century, Cass military studies, 2019, 3. 
6 Fredrik Doeser, Magnus Petersson, och Jacob Westberg, Norden mellan stormakter och fredsförbund : 
nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och det nya Europa (Stockholm: Santérus Academic 
Press, 2012). 
7 Tomas Malmlöf och Johan Tejpar, Ett skepp kommer lastat : ryska handelsflöden via Östersjön i ett 
tjugoårsperspektiv (Stockholm: Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2013), 67. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att undersöka drivkrafterna bakom det finsk-svenska för-
svarssamarbetet för att skapa en förståelse för hur en småstat kan navigera mellan olika 
alternativa försvarsstrategier beroende på omvärldsläge och hotmiljö i närområdet. Sam-
arbetet har sedan det inleddes 2014 vuxit från att inledningsvis omfatta samarbete under 
fredstid till att nu även innefatta samarbete under kris och krig. Samarbetet verkar ha fått 
en egen kraft och intensifieras både till inriktning och omfattning. 
Undersökningen söker mot bakgrund i ovanstående svar på frågorna: 
Vilka drivkrafter fick Sverige att inleda samarbete med Finland angående ländernas för-
svar? 
Vilka faktorer anses ha intensifierat samarbetet? 
 

1.3 Avgränsningar 
Den tidsmässiga avgränsningen är en följd av en inledande analys av när samtal om sam-
arbete inleddes. Tidsperioden som undersöks vad avser texter är mellan 2007 och 2019, 
tidigare texter har av författaren bedömts ligga för långt från försvarssamarbetets inle-
dande. Ambitionen angående den rumsliga avgränsningen var att undersöka drivkraf-
terna bakom samarbetet från både finsk och svensk sida. Designen stötte ganska omgå-
ende på metodologiska problem då svårigheter att nå empiri från den finska sidan blev 
tydligt. Sverige är ett mycket mer öppet land när det gäller vad som delas från myndig-
heter, detta innebar att textempiri från Finland blev väldigt begränsad. Byråkratin visade 
sig även vid selektion av intervjupersoner, det visade sig svårt att nå rätt personer. Även 
tidsaspekten påverkade insamlingen då tiden för intervjuer på den finska sidan försköts 
mot slutet av tidsfönstret. Detta medförde att Finland fick avgränsas bort till förmån för 
en djupare analys av Sverige. Ämnets natur innebar en viss sekretess från både politiskt- 
och militärt hänseende, vilket medförde att endast öppna källor/information har använts.  
 

1.4 Begreppsanvändning 
Småstat – I den här undersökningen skall småstat förstås i relation till andra stater enligt 
en kombinerad definition av Edström, Gyllensporre och Westberg.8 Modellen bygger på 
hur en stat hanterar sin säkerhetspolitik genom att länder delas in i fyra kategorier: 

1. Sköter sin säkerhetspolitik med egna medel och landet bedöms kunna försvara sig 
mot andra likvärdiga stater.(ex. USA, Kina) 

2. Kan inte med säkerhet försvara sig mot kategori 1- stater med endast egna medel, 
dock kan man försvara sig mot andra kategori 2, 3 eller 4-stater. (ex. Storbritan-
nien, Ryssland) 

3. Klarar inte att avvärja anfall från länder i kategori 1 eller 2, dock klarar man ett 
anfall från ett annat land i kategori 3 eller 4. (ex. Sverige, Finland) 

4. Klarar inte ett anfall från något annat land. (ex. Island) 
 
 

                                                        

8 Edström, Gyllensporre, och Westberg, Military strategy of small states : responding to external shocks of 
the 21st century, 12. 
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1.5 Disposition 
Undersökningen har sex kapitel. Det första kapitlet är inledning och skall övergripande 
leda in läsaren till forskningsfrågan och samtidigt ge en bakgrund till varför frågan är in-
tressant att studera. Kapitlet innehåller även avgränsningar och förklarar de centrala be-
grepp som används. Kapitlet avslutas med att presentera tidigare forskning som ligger i 
nära anslutning till vald forskningsfråga.  I kapitel två presenteras och förklaras de teorier 
och modeller utifrån vilkas perspektiv forskningsfrågan skall besvaras. Här presenteras 
även kritik mot teorierna.  Metod och forskningsdesign förklaras i kapitel tre, här ges även 
en beskrivning i hur empiri samlats in. Under kapitel fyra ges en empirisk bakgrund som 
leder läsaren fram till analysen som genomförs i kapitel fem. Här analyseras forsknings-
frågan mot de operationaliserade frågeställningarna som genererats under teorikapitlet. 
Resultat är kapitel sex, här presenteras vilka svar undersökningen kommit fram till, ka-
pitlet avslutas med slutsatser och förslag till fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med 
en referenslista som innehåller använd litteratur och intervjuer. 
 

1.6 Tidigare forskning 
Uppsatsen utgår från ett europeiskt perspektiv vilket innebär att tidigare forskning 
inom området har selekterats utifrån Europa och Norden som ramverk. Även om beslu-
tet rör försvarssamarbete i en avgränsad del i norra Europa är både Sverige och Finland 
beroende av militärt stöd. Alexander Vershbow & Magnus Nordenman har i sin artikel 
VIII. Defence and Security in Northern Europe: A Washington View återgett hur Washing-
ton ser på utvecklingen vad avser hotbild såväl i Europa som globalt. Artikeln beskriver 
författarnas åsikter om vilka åtgärder som bör vidtagas ur ett NATO/USA perspektiv för 
att skapa stabilitet såväl i Nordatlanten som kring den skandinaviska halvön.9 Toumas 
Forsberg adresserar nordiskt försvarssamarbete i artikeln The rise of Nordic defence 
cooperation: a return to regionalism? Artikeln undersöker varför nordiskt försvarssam-
arbete fått ny kraft. Drivkrafter som nämns utöver den förändrade omvärldssituationen 
är ekonomi, geografi och nordisk identitet. Författaren menar att förutsättningarna som 
rådde efter andra världskriget har förändrats. Ryssland är inte längre en övermakt jäm-
fört med den samlade nordiska försvarsförmågan och USA har ändrat inställning till för-
svarssamarbete utanför NATO.10 
Hur småstaters flygvapen kan bygga och bibehålla sina förmågor skriver Maria E. 
Burczynska om i artikeln Multinational cooperation: building capabilities in small air for-
ces. Undersökningen behandlar flygstridskrafter men resultatet kan generaliseras på 
hela försvarssektorn. Artikeln använder det svenska och det polska flygvapnet som två 
fall vilka undersöks utifrån två förmågebyggande trender, koncentration och internat-
ionell samövning. Undersökningen gör gällande att koncentrationen bidrar till ett mer 
kostnadseffektivt utnyttjande av landets flygvapen och att man i den internationella are-
nan får tillgång till övningar och möjligheter som landet ensamt har svårt att tillhanda-
hålla.11  

                                                        

9 Alexander Vershbow och Magnus Nordenman, ”VIII. Defence and security in northern europe: A 
washington view”, Whitehall Papers, 2018. 
10 Tuomas Forsberg, ”The rise of Nordic defence cooperation: a return to regionalism?”, International 
Affairs 89, nr 5 (2013): 1161–81. 
11 Maria E Burczynska, ”Multinational cooperation: building capabilities in small air forces”, European 
Security 28, nr 1 (2019): 85–104. 
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Det nordiska försvarssamarbetet hade en enda drivkraft mellan 2006 och 2013 – kost-
nadseffektivitet. Påståendet är Håkon Lunde Saxis och ges uttryck i artikeln The rise, fall 
and resurgence of Nordic defence cooperation. Han menar vidare att det nordiska samar-
betet präglades av starka uttalanden som inte följdes upp av konkreta handlingar. Be-
gränsningarna låg i ländernas olika säkerhetspolitiska lösningar och betänkligheter vad 
avser ländernas suveränitet. Ukrainakrisen 2014 ändrade den nordiska uppfattningen 
om Rysslands ambitioner vilket samtidigt ändrade synen på det nordiska samarbetet. 
Det externa hotet återupplivade Nordefco som ett ramverk för samarbete vilket sträck-
tes ut för att inkludera samarbete med NATO och EU.12 
För en småstat med inhemsk produktion av försvarsmateriel med minskande volymer 
är samarbete en förutsättning för försvarsindustrin. Jocelyn Mawdsley beskriver i sin ar-
tikel European Union Armaments Policy: Options for Small States hur en småstat kan kon-
kurrera och med hjälp av sin försvarsindustri bli en adekvat samarbetspartner.13 
Det finns forskning inom området som söker anledningar bakom samt vilka påverkans-
faktorer som influerar beslutsprocesser med varierande teoretisk grund. FOI har ge-
nomfört en studie med syftet att belysa olika former av regionalt och bilateralt försvars-
samarbete. Studien fokuserar på det fransk/brittiska samarbetsavtalet från 2010, men 
är i många avseenden relevant i en nordisk kontext.14 
Det finns ett flertal studier som utgår från svenskt säkerhetspolitiskt perspektiv med in-
riktning mot nordiskt och skandinaviskt försvarssamarbete. Edströms, Gyllensporres och 
Westbergs bok Military strategy of small states responding to external shocks of the 21st 
century, beskriver hur Sverige, Norge, Finland och Danmark reagerade på fyra stora ex-
terna händelser och hur dessa påverkade ländernas strategier.15 
I boken Norden mellan stormakter och fredsförbund: Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete 
i det gamla och det nya Europa förklarar Fredrik Doeser med flera ur ett historiskt per-
spektiv förutsättningar för nordiskt samarbete inom försvars- och säkerhetspolitik. 
Boken tar upp flera exempel på samarbeten och avslutas med en framåtblickande analys 
om försvarssamarbete i Norden.16 
I boken Svenska säkerhetsstrategier: 1810-2014 analyserar Jacob Westberg hur Sverige 
hanterat utrikespolitiken under de 200 år som förflutit sedan Napoleonkrigens slut. Ett 
kapitel i boken beskriver säkerhetsstrategier under 2000-talet vilket väl speglar bakgrun-
den till hur Sverige agerat och valt väg för att vara där vi är i skrivande stund.17 
 
Det finns en mängd olika uppsatser som behandlar försvarssamarbetet mellan Sverige 
och Finland. 18 Den som mest stämmer överens med ämnesvalet för den här uppsatsen är 
Anna Dellhams undersökning: Drivkrafter bakom Sveriges fördjupade försvarssamarbete 
med Finland. Uppsatsen undersöker drivkrafter genom textanalys och intervjuer mot en 

                                                        

12 Håkon Lunde Saxi, ”The rise, fall and resurgence of Nordic defence cooperation”, International Affairs 
95, nr 3 (2019): 659–80. 
13 Jocelyn Mawdsley, ”European Union Armaments Policy: Options for Small States?”, European Security 
17, nr 2–3 (2008): 367–85 
14 Anna Sundberg och Teresa Åhman, ”På tu man hand - En studie om bilaterala och regionala 
försvarssamarbeten i Europa med fokus på det fransk-brittiska samarbetet”, 2012. 
15 Edström, Gyllensporre, och Westberg, Military strategy of small states : responding to external shocks of 
the 21st century. 
16 Doeser, Petersson, och Westberg, Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt 
säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och det nya Europa. 
17 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier : 1810-2014. 
18Se exempelvis kandidatuppsats av Martin Blomqvist – Varför Finland som fördjupad partner? 
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teoribakgrund hämtad från tidigare forskning inom området försvars- och säkerhetspoli-
tik. Undersökningen behandlar försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland mellan 
åren 2009 till 2015, ur ett svenskt perspektiv. 
Denna uppsats har liknande frågeställning som ovanstående undersökning. Skillnaden 
ligger i den teori mot vilken besluten är analyserade. Denna uppsats söker förklaringar 
på besluten utifrån Allisons och Zelikows tre perspektiv med intervjuer som analytiskt 
underlag vilket är ett outforskat område inom den svenska säkerhetspolitiken.  
Uppsatsen ovan har utgjort ett stöd i sökandet efter empiri men även i uppstarten för att 
skapa en grundläggande förståelse för dynamiken i samarbetet. 

2 Teori 
Uppsatsens teoretiska grund är hämtad från boken Essence of Decision: explaining the Cu-
ban Missile Crisis skriven av Graham Allison och Philip Zelikow. Teorierna skapades och 
sammanställdes till boken för att analysera beslut som togs under Kubakrisen i oktober 
1962. 
Ett av de primära syftena med boken var att hitta och undersöka de grundläggande och 
inte alltid helt tydliga val mellan antaganden och möjligheter som formar och leder fram 
till beslut.19 Boken ger tre förklaringsmodeller för att förklara statsvetenskapliga/utrikes-
politiska beslut och händelser: modell 1 - rational actor model, modell 2 – organizational 
behavior model och modell 3 – governmental politics model. Fortsättningsvis kommer 
modell 1 att benämnas – rationellt aktörsperspektiv, modell 2 – organisatoriskt perspek-
tiv och modell 3 – maktkampsperspektiv. 
Ovanstående teori är ursprungligen utvecklad som ett verktyg för att analysera utrikes-
politiska händelser. Allison och Zelikow är dock tydliga med att modellerna kan applice-
ras bredare, inom fler områden med ett större spektrum, exempelvis inom inrikespolitik, 
icke-statliga organisationer eller inom näringslivet.20 
För att tydliggöra hur förklaringsmodellerna är tänkta att användas drar författarna pa-
rallellen till ett fiskenät. Modellerna vägleder i det här fallet fiskaren inte bara att välja 
rätt nät med rätt maskstorlek utan också var, i vilken sjö han ska fiska och på vilket djup 
nätet bör ligga för att fånga fisken han är ute efter.21  Applicerat på forskarens arbete kan 
nätet ses som vald förklaringsmodell som rätt använd fångar den empiri som hjälper till 
att besvara den aktuella forskningsfrågan.  
Teorin valdes för att analysera försvarssamarbetet av flera anledningar. Teorierna är ut-
vecklade för att analysera bakomliggande faktorer vilket även denna undersökning äm-
nar göra. Teorin är väl använd, internationellt erkänd och har genom sin applicerbarhet 
visat sig bred och anpassningsbar till många olika problemområden. Mot bakgrund av 
nämnda aspekter är det intressant att även applicera den på svensk utrikespolitik. Forsk-
ningsfrågan om vad det är som intensifierar eller driver samarbetet progressivt i ett hela 
tiden accelererande tempo undersöks genom att respondenterna får ge sin syn på frågan 
utifrån sin bakgrund och erfarenhet 

                                                        

19 Graham T Allison och Philip Zelikow, Essence of decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (New York: 
Longman, 1999), 2. 
20 Ibid., 7. 
21 Ibid., 4. 
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2.1 Modell 1, rationellt aktörsperspektiv 
För att förstå hur det rationella aktörsperspektivet fungerar erfordras ett tankesätt som 
innebär att staten eller beslutande organ ses som en entitet som tagit beslut med en ge-
mensam vilja. Rationella beslut har enligt författarna fyra komponenter; målsättningar, 
alternativ, konsekvenser och val.22 
Målsättningar anger vad beslutsfattaren vill uppnå, nyttan eller det resultat som denne 
strävar mot. Aktören väger sedan ett eller flera alternativ mot varandra, ett antal möjlig-
heter vilka är valbara i en specifik situation. Till alternativen finns positiva och negativa 
konsekvenser vilka aktiveras om alternativet väljs. Slutligen görs val av det alternativ som 
rankast högst och som har störst bärighet mot ställda målsättningar.23 
 
Författarna återspeglar det rationella perspektivet i hur det skulle se ut om den rationella 
aktören deltog i ett parti schack. Den rationella spelaren skulle som en individ genomföra 
sitt spel mot en förutbestämd plan i syfte att vinna spelet så fort som möjligt.24 
Mot ovanstående komponenter presenterar Allison och Zelikow fem frågeställningar för 
att identifiera drivkrafter bakom beslut i det rationella aktörsperspektivet.25 
 
• Vilka omständigheter uppfattar staten som hot eller möjlighet? 
• Vad är statens målsättning? 
• Vilka olika handlingsalternativ har staten? 
• Vilka för och nackdelar innebär dessa handlingsalternativ? 
• Vilket alternativ är det bästa valet under omständigheterna? 
 
Ur ett ekonomiskt/spelteoretiskt perspektiv ses det rationella aktörsperspektivet som 
nyttan för en konsument kontra leverantör. Konsumenten söker tillfredställelse eller 
nytta med produkten medan leverantören söker maximal vinst.26 Från både konsumen-
ten och leverantörens synvinkel anses de båda agera som rationell aktör, dock är de båda 
begränsade av möjligheterna som vid tillfället är kända för dem.27 
 
I Jacob Westbergs bok Svenska säkerhetsstrategier sammanställs i kapitel ett, tankar och 
teorier om hur stater påverkas från inre och yttre påverkansfaktorer. Allison och Ze-
likows rationella aktörsperspektiv kan jämföras mot hur en stat förväntas agera mot yttre 
påverkansfaktorer exempelvis en extern chock – en snabb och i många fall oväntad på-
verkan av yttre faktor som genast gör en stats säkerhetsstrategi obsolet och tvingar fram 
ett helt nytt tankesätt.28  
Händelseförloppet som utvärderas under kubakrisen sker under en väldigt begränsad 
tidsrymd och kan därför avgränsas mycket mer precist. Finsk-svenska samarbetet har 
växt fram under mycket lång tid beroende på Sveriges nära band med Finland, varpå det 
är svårt att avgöra den tidpunkt när samarbetet inleddes.  

                                                        

22 Ibid., 18. 
23 Ibid. 
24 Ibid., 6. 
25 Ibid., 389. 
26 John von Neumann och Oskar Morgenstern, Theory of games and economic behavior (Princeton: 
Princeton University Press, 2007), 7. 
27 Ibid., 9. 
28 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier : 1810-2014, 56. 
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Det som undersöks i den här studien är en småstats säkerhetsstrategi, vilken får anses 
ligga relativt långt från stormakternas maktkamp under Kubakrisen.  

2.1.1 Operationalisering 
Nedan är Allisons och Zelikows fem frågeställningar anpassade för att analysera Sveriges 
beslut att inleda försvarssamarbete med Finland. Frågorna är omgjorda för att passa in-
tervjuerna och vissa delar är omlokaliserade för att komma i en för undersökningen 
bättre ordning. 
 
• Vilken aktör uppfattar Sverige som det största hotet? 
• Vad är Sveriges målsättning med samarbetet? 
• Vilka alternativa samarbeten var vid tillfället möjliga? 
• Vilka konsekvenser innebar de olika alternativen? 
• Vilket samarbete ansågs vara bäst för Sverige? 
 

2.2 Modell 2, organisatoriskt perspektiv 
För att en organisation ska klara av att hantera en bred variation av uppgifter och upp-
komna problem består den ofta av flera enheter. Varje enhet hanterar delar av det orga-
nisationen skall producera. För att organisationen skall fungera krävs styrningar, som po-
licys och riktlinjer. Beslut som kommer ur en organisation är inte taget av en person utan 
är ofta en produkt som formats i organisationens olika enheter styrda av organisationens 
regler. Följden kan bli att utan onda avsikter har beslut påverkats under beredningen vil-
ket innebär att organisationens ledare tar beslut på felaktiga grunder.29 
Allison och Zelikow ramar in perspektivet med hjälp av fem underpunkter: 
 

 Varför organisera? Här menar författarna att organisationer är en samling männi-
skor sammansatta metodiskt för att kunna bidra till helheten, ett gemensamt mål. 

 Organisationer skapar möjligheter för att uppnå valda målsättningar som annars 
skulle vara omöjliga att nå. 

 Rutiner begränsar funktioner med avseende på att funktionen redan är utpekad. 
En organisation som ska producera muttrar gör endast det, inte några skruvar. 

 Organisationskulturen formar människor som ingår i denna att hamna inom nor-
men, vilket skapar enighet och samförstånd. 

 Organisationen är mindre påverkad av dess medlemmar än av vald teknologi. Med 
punkten menas att organisationen är begränsad av dess teknologiska val. Exem-
pelvis en kinesisk restaurang är byggd och utrustad för att laga kinamat, då blir det 
svårt att börja servera pizza. 

 
Återigen används ett parti schack för att förtydliga skillnaden mellan modellerna. Det or-
ganisatoriska perspektivet förklaras med att det inte är en individuell spelare som plane-
rar nästa drag utan en allians av människor eller en organisation. En del av organisationen 
har hand om bönderna, en annan om löparna och så vidare. Organisationen har rutiner 
för hur drag genomförs och attackerar motståndaren enlig en utarbetad plan.30 
 

                                                        

29 Allison och Zelikow, Essence of decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 143. 
30 Ibid., 6. 
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Frågeställningar för att analysera drivkrafter bakom beslut mot det organisatoriska per-
spektivet: 
 

 Vilka enheter som kan påverka beslutet består organisationen av? 
 Vilka möjligheter och begränsningar avseende organisationens rutiner och regler 

genererar information om internationella förutsättningar, hot och möjligheter?  
 Vilka möjligheter och begränsningar avseende organisationens rutiner och regler 

genererar olika handlingsalternativ för beslut? 
 Vilka möjligheter och begränsningar avseende organisationens rutiner och regler 

genererar förutsättningar för implementering av valt alternativ? 

2.2.1 Operationalisering 
Nedan är Allisons och Zelikows fyra frågeställningar anpassade för att analysera Sveriges 
beslut att inleda försvarssamarbete med Finland. 

 Vilka enheter (myndigheter, organisationer, departement) har haft möjlighet att 
påverka beslutet om försvarssamarbetet? 

 Vilken möjligheter och begränsningar har dessa enheter att påverka ett beslut om 
försvarssamarbete? 

 Vilken möjligheter och begränsningar har dessa enheter att genera olika hand-
lingsalternativ för beslut? 

 Vilken möjligheter och begränsningar har dessa enheter att implementera valt al-
ternativ? 

 

2.3 Modell 3, maktkampsperspektiv 
Perspektivet beskriver hur exempelvis en regering påverkas av en maktkamp mellan 
många olika aktörer. I kontrast till det rationella perspektivet finns här ingen enhetlighet 
utan beslut påverkas av många spelare som internt tävlar mot varandra. Maktkampen kan 
beskrivas som rationell men leder inte till beslut på rationella grunder. Varje aktör tar 
rationella beslut men det leder inte mot ett övergripande mål. Besluten blir ofta ett resul-
tat av förhandlingar och kompromisser. 
Fokus styrs av individens egna intresseområden vilket får till följd att den övergripande 
strategin saknas. Vidare är individerna ofta ingående i en paraplyorganisation, ett parti 
eller annan organisation vilket tillför ytterligare en dimension i beslutsfattandet. Utöver 
sin egen uppfattning företräder de också tredje part vilket kan innebära ytterligare kom-
promisser.31 
Schackspelet får återigen förtydliga perspektivet. Spelaren består av en grupp individer 
som tillsammans har makten över lagets 16 pjäser. Individerna vill tillsammans vinna 
spelet men har olika individuella målsättningar. Varje drag föregås av en förhandling och 
beroende av utgången av förhandlingen genomförs sedan draget. Processen upprepas in-
för varje drag vilket leder till skiftande strategier under spelets gång, vilket får till följd att 
pjäsen inte flyttas i en optimal riktning för att vinna spelet.32 
 

                                                        

31 Ibid., 255. 
32 Ibid., 7. 
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Även ett maktkampsperspektiv blir tydligare genom att jämföras med teorierna samman-
ställda i boken Svenska säkerhetsstrategier.33 Westberg förklarar med hjälp av olika reso-
nemang hur maktkampen kan påverka beslutsfattande, där benämnda interna påver-
kansfaktorer34. Dessa består av egenskaper som kan kopplas till den nation vars strategi 
som analyseras exempelvis statens geografiska utsträckning, tillgång till maktmedel eller 
historiska erfarenheter. Den påverkansfaktor som har mest bärighet mot maktkampsper-
spektiv är inrikespolitisk maktkamp. Utgångspunkten är att det finns fler intressegrupper 
med olika agendor angående statens intresse dessa grupper konkurrerar med varandra. 
Detta kan innebära att i en parlamentarisk demokrati kan partier i opposition, beroende 
på sammansättning och styrka och om de spelar sina kort rätt få stor påverkan på hur 
regeringen måste föra sin utrikespolitik. 
Kopplat mot ämnesvalet menar Jacob Westberg att andra aktörer än nationella regeringar 
utövar inflytande på försvarssamarbeten. Ländernas försvarsmakter och försvarsindu-
strier är två sådana aktörer som primärt drivs av organisationens egna intressen och upp-
gifter.35 
 
Frågeställningar för att analysera drivkrafter bakom beslut mot maktkampsperspekti-
vet: 

 Vem spelar, vems uppfattningar och värderingar räknas när beslut skall fattas? 
 Vilka förutsättningar skapar varje spelares uppfattning, förordat beslutsalternativ 

och därmed spelarens ståndpunkt i frågan? 
 Vilka faktorer styr varje spelares påverkan på beslut? 
 I vilken process eller i vilket forum möts spelarna för att förhandla och fatta be-

slut? 

2.3.1 Operationalisering 
Nedan är Allisons och Zelikows fyra frågeställningar anpassade för att analysera Sveriges 
beslut att inleda försvarssamarbete med Finland. 

 Vilka aktörer var tongivande när försvarssamarbetet skulle beslutas? 
 Vilken bakgrund skapade aktörernas ställningstagande om försvarssamarbetet 

samt vilken ståndpunkt tog respektive aktör? 
 Vilken påverkan (tyngd) hade respektive aktör i utvecklingen av försvarssamar-

bete? 
 I vilka forum möttes aktörerna för att diskutera försvarssamarbete? 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

33 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier : 1810-2014. 
34 Ibid., 31. 
35 Jacob Westberg, ”Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter”, i Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, red. Kjell Engelbrekt, Arita Holmberg, och Jan Ångström, 2.,[utök] 
(Stockholm: Nordstedts juridik, 2015), 95. 
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2.4 Kritik mot vald teori 
Den ursprungliga versionen av Essence of decision publicerades 1971, då var Graham Al-
lison ensam författare. Bokens teori fick efterhand stor inverkan både vad avser under-
visning av men också vid studier av utrikespolitik och byråkratiska fenomen.36 
Boken kom också att få utstå en del kritik vilken gjorde gällande att en bok har svårt att 
både vara en teori och en historisk studie. Kritiken fortsätter med att boken inte anses 
vara tillräckligt underbyggd mot andra teorier och att modell 1 – Rational actor model 
inte har samma förklaringskraft som de andra två. Vidare anses modell 2 och 3 vara snar-
lika och modell 3 anses vara för komplicerad.37 
Allison lyssnade till viss del på kritiken och insåg att mycket hade hänt som satte Kubakri-
sen i ny dager. Boken omarbetades tillsammans med Philip Zelikow och gavs ut på nytt 
1999, det är denna upplaga som fått vara teoribas till den här undersökningen. 
Kritikerna gav sig på även den här versionen och riktar sig främst mot den reviderade 
modell 3 – Governmental politics, vilken anses ha sämre förklaringskraft efter revision än 
tidigare.38 
För att minska påverkan av ovanstående kritik har Allisons och Zelikows teorier komplet-
terats med Jacob Westbergs syn på inre och yttre påverkansfaktorer för att ytterligare 
belysa modell 1 och 3.  

3 Metod 
 

”Fallstudiens väsen, den centrala tendensen i alla typer av fallstudier, är att den 
försöker belysa ett beslut eller en uppsättning beslut: varför de fattades, hur de 
genomfördes och vilka resultaten blev.”39 
 

Med stöd i ovanstående kommer undersökningen genomföras som en fallstudie av en 
småstats säkerhetsstrategi. Fallet som uppsatsen undersöker är försvarssamarbete med 
Finland där analysenheten är nationen Sverige. 
Forskningsdesignen bygger på en initial litteraturgenomgång för att undersöka tidigare 
forskning och var de båda länderna befann sig säkerhetspolitiskt när samarbetet inleddes. 
Litteraturgenomgången syftar också till att klargöra bakgrunden till samarbetet samt 
vilka beslut som tagits under samarbetets varaktighet. De operationaliserade frågeställ-
ningarna kommer utgöra underlag för intervju samtidigt som litteraturgenomgången an-
vänds tillsammans med intervjusvaren för att besvara frågorna. Fallstudier är en lämplig 
metod om man vill studera aktuella skeenden där relevanta beteenden inte kan manipul-
eras, fallstudiens styrka är att den kan hantera många typer av empiriskt material, som 
dokument, intervjuer, artefakter och observationer.40  

                                                        

36 Jonathan Bendor och Thomas Hammond, Rethinking Allison’s Models, The American Political Science 
Review, 1992, 301. 
37 Ibid., 319. 
38 Jerel A Rosati, ”Ignoring the Essence of Decisionmaking (Book Review)”, International Studies Review 3, 
nr 1 (2001): 179. 
39 Robert K. Yin, Fallstudier: design och genomförande, 1:5 (Malmö: Liber, 2007), 30. 
40 Ibid., 25. 
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Viss kritik finns mot just litteraturgranskning inom den kvalitativa forskningen. Kriti-
kerna menar att forskaren själv absorberar tidigare forskning och påverkas med förutfat-
tade meningar vilket skulle leda till en resistens mot nya upptäckter.41 För att undvika 
ovanstående problematik drivs intervjufrågorna av vald teori vilket inte skapar en sådan 
miljö att resultatet tillåts påverkas. 
Undersökningen kommer att vara deskriptiv i avseendet att identifiera drivkrafterna 
bakom beslutet för att analytiskt generalisera mot vald teori om beslutsfattning. 
Kandidatuppsats skriven av Per Edling och magisteruppsats skriven av Bernt Andersson 
har använt samma teoretiska ramverk och har varit stöd till uppsatsens metod, dock har 
frågeställningarna anpassats efter uppsatsens valda ämne.42 
Uppsatsen gör ingen ansats att skapa nya teorier utan är i sin utformning teorikonsume-
rande.43 Uppsatsen kommer utgöra ett empiriskt bidrag till forskningen främst med av-
seende på genomförda intervjuer. Kvalitén på undersökningen är beroende av dess ut-
formning inom fyra områden eller kriterier: begreppsvaliditet, intern validitet, extern va-
liditet samt reliabilitet.44 
 
Begreppsvaliditet – För att mäta undersökningen och leda den i bevis, krävs att begrepps-
användning och operationalisering är genomförd på ett riktigt sätt. För att säkerställa 
ovanstående fodrar undersökningen att fler källor används, att kriterier eller skeenden 
definieras och att låta respondenterna korrekturläsa utkast till forskningsrapporten.  
Intern validitet – Ett kausalt samband skall påvisas i undersökningen, vissa händelser 
skall påvisa påverkan på andra händelser. Kriteriet kan uppfyllas genom att olika mönster 
jämförs med varandra eller att konkurrerande förklaringar kompareras med varandra. 
Vanligen görs momentet under analysen i processen. 
Extern validitet – Undersökningens avgränsning till det område inom vilken studiens re-
sultat är generaliserbart. Teorin sätter begränsningen för hur stort område studien kan 
hantera. Kriteriet tas omhand under forskningsdesignen. 
Reliabilitet – Med begreppet menas att studien måste vara så transparent att studien kan 
genomföras igen och samma resultat kan genereras. Att tänka på är att på ett noggrant 
sätt dokumentera hur studien är genomförd och att spara all data som studien genererat. 
Syftet med kriteriet är att minska fel och skevheter i undersökningen. 
 
Begreppsvaliditet uppfylls genom att respondenterna fått läsa igenom sin del av analysen, 
intern validitet genom att under analysen jämföra respondenternas svar. Extern validitet 
genom att studien är begränsad till samarbetet mellan Finland och Sverige och till sist 
reliabiliteten genom att all data sparas av författaren. 
Ansatsen är således att pröva fallet mot Allisons och Zelikows existerande teori och un-
dersöka utveckling och drivkrafter i försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige som 
här skall ses som ett utvalt unikt fall. Vald design anses uppfylla kraven på metod vilken 
skall konsumera för studien vald teori.  
 

                                                        

41 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 2008), 57. 
42 Per Edling, Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980-talet : ett resultat av yttre hot eller interna 
intressen? (Försvarshögskolan: kandidatuppsats, 2009); Bernt Andersson, Ytstridskrafternas utveckling 
mellan 1990 och 2010 - Vilka drivkrafter har varit avgörande? (Försvarshögskolan: magisteruppsats, 
2014). 
43 Peter Essiasson m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5., [rev.] 
(Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), 42. 
44 Yin, Fallstudier: design och genomförande, 54–60. 
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3.1 Källmaterial  
Nedan listas fyra regler med vilka kan användas för att bedöma trovärdigheten i valt 
material eller påståenden.45 
 
Äkthet – Att källmaterialet är äkta är ett grundläggande krav. Historiskt finns exempel på 
förfalskat eller förvanskade källmaterial, exempel är Hitlers dagböcker och Kristi svep-
ning i Turin. Dagens forcerade nyhetsspridning ökar risken för felbedömningar om käll-
materialets äkthet. Uppsatsen använder endast bekräftade primära källor (förvarsbeslut, 
försvarsberedning, doktriner, publicerad tidigare forskning m.m. samt intervjuer) 
Oberoende – Trovärdigheten i en källa ökar om den bekräftas av fler källor. Primärkällor 
anses mer trovärdiga än sekundärkällor vilket innebär att personer som varit med om 
själva händelsen anses mer trovärdiga. Likaså ökar en berättelse i trovärdighet om berät-
taren är oberoende det vill säga att berättaren är opåverkad av tredje part. Hur påverkad 
en intervjuperson är av andra är svårt att avgöra innan en intervju. Urvalskriterierna för 
respondenter pekar ut myndighetspersoner i sin profession, där även politiskt tillsatta 
tjänster får anses vara trovärdiga. 
Samtidighet – Innebär att trovärdigheten ökar ju kortare tid som förflutit från händelsen 
tills den blir nedtecknad. Exempelvis är en dagboksanteckning mer trovärdig än memoa-
rer som oftast skrivs efter lång tid förflutit. Textempirin får i den här undersökningen an-
ses vara samtidig och intervjuerna kompletterar med respondentens tankar och erfaren-
heter. 
Tendens – Här menas om berättarens eget intresse att återge en snedvriden eller tillrätta-
lagd bild av verkligheten. Berättelsen blir då inte en oförvanskad beskrivning av händel-
seförloppet. Risken vad avser tendens i den här undersökningen är omhändertagen med 
avseende på att fler personer intervjuas från både den militära och politiska sidan. 
 
I studier av säkerhetspolitik är ämnesområdet aktuellt då hybridkrigföring och gråzons-
problematik får ett allt större utrymme. Av främmande makt bedriven politiskt sanktion-
erad subversiv verksamhet som påverkan och vilseledning ses som ett allvarligt hot mot 
försvarsviljan.46 Den av Försvarsmakten definierade risken får alltjämt anses vara gäl-
lande även för utomstående som undersöker källmaterial inom försvarsfrågor.  
Ämnesvalet har inneburit svårigheter att inhämta för uppsatsen relevant empiri. Mycket 
av informationen som krävts finns inte dokumenterad då bakomliggande orsaker söks. 
Källmaterialet består till stor del av statliga publikationer som försvarsbeslut, utred-
ningar och avtal. Dokumenten speglar essensen av politiken, beslut som tagits utifrån dis-
kussioner och förhandlingar såväl inom politiska partier som i regeringsallianser och inte 
sällan breda uppgörelser med partier i opposition. Detta faktum medför att textempirin 
endast kan utgöra grund för undersökningen och intervjuer har ersatt och kompletterat 
den begränsade bild textempirin ger. 
 
 
 
 

                                                        

45 Essiasson m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, 288–99. 
46 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2016), 44. 
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3.2 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att skapa ett underlag för en djupare förståelse för fenomenet 
som undersöks, vilket innebar att urvalet av intervjupersoner inte kunde ske slumpmäss-
igt. Urvalet gjordes systematiskt utifrån förutbestämda kriterier mot en förutbestämd 
målgrupp.47 Intervjuerna utgjordes av respondentintervjuer, det vill säga att intervjuper-
sonen själv och dennes tankar var en del av företeelsen som undersöktes.48 
Intervjustrukturen kan ses som en hybrid mellan fokuserad intervju och strukturerade 
frågor vilken förväntas hålla intervjun kvar kring frågeställningen men ändå inte be-
gränsa samtalet och utvikningar som följer intervjuns frågor. 49  
Intervjupersonerna valdes utifrån dess erfarenhet politiskt och militärt. 
Urvalsgrunderna för politiker/tjänstemän: 

 Ledamot i försvarsutskottet eller arbetande på försvarsdepartementet sekretaria-
tet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys (SI) 

 Varaktig tjänstgöring sedan 2014 
 
Urvalet från den militära sidan har varit något mer problematisk då organisationen är 
mer dynamisk och befattningshavare inte stannar lika länge på sina befattningar. Ur-
valskriterierna ser därför lite annorlunda ut: 

 Tjänstgjort vid ledande befattning i högkvarteret kopplat mot det finsk-svenska 
samarbetet, varaktigt någon gång mellan 2009-2019, eller 

 Militärt sakkunnig vid försvarsdepartementet, Yrkesofficer vid annan myndighet 
(YAM) 

 
Respondenterna vilka valdes utifrån individernas ställning vid tidpunkten för beslutet 
kan källkritiskt anses kunna haft en medveten tendensiös avsikt50. Intervjuerna komplet-
terades med att bekräfta utsagorna från respondenterna med minst en ytterligare källa 
från samma organisation som primärkällan. Risken vad avser tendens reducerades ytter-
ligare av respondentens erbjudna valmöjlighet att kunna vara anonym. Samtliga intervju-
ade avböjde dock möjligheten vilket i sin tur stärkte källornas trovärdighet. Intervjuerna 
har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.51 
 
Mot bakgrund mot ovanstående kriterier genomfördes fem intervjuer, varje intervju va-
rade mellan 45 och 60 minuter med ett undantag, vilken blev begränsad och genomfördes 
skriftligt. 
 
Respondenter enligt följande tabell: 

Respondent Kategori Befattning Typ av intervju 
Karin Enström Politiker Försvarsminister Intervju 
Sverker Göranson Militär General, Överbefälhavare Intervju 
Carl Bildt Politiker Utrikesminister Skriftlig intervju 
Viktor Norén Försvarsdepartement Departementssekreterare Intervju 
Jonas Wikström Militär Kommendör/LEDS INRI Intervju 

                                                        

47 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, 2., [rev. (Lund: Studentlitteratur, 1997), 101. 
48 Ibid., 104; Essiasson m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, 236. 
49 Yin, Fallstudier: design och genomförande, 118. 
50 Essiasson m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, 295. 
51 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer (Stockholm, 2002). 
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4 Bakgrund 

4.1 Sverige 
Svensk neutralitetspolitik har en historia som sträcker sig från 1818 till 1995 då Sverige 
gick med i EU. Sveriges nya kung Karl XIV Johan utformade den återhållsamma politiken 
efter att återerövrat Norge genom habilt agerande i koalitionen mot Napoleon. Politiken 
gick ut på att den tidigare allianspolitiken ersattes med en alliansfri motsvarighet som 
skulle hindra att Sverige och Norge blev indragna i maktkampen mellan stormakterna 
Ryssland och Storbritannien. 
Karl XIV Johan valde med omsorg sitt måtto – fred, frihet och försoning.52 
Under kungens regeringstid lyckas han med den förda politiken, dubbelmonarkin håller 
sig utanför både allianser och konflikter tack vare diplomatisk färdighet. 
Under mitten och senare delen av 1800-talet ökade osäkerheten i norra Europa och Sve-
rige-Norge uppvaktas flitigt av stormakterna vilka försöker påverka länderna till allian-
ser. Under den här perioden är inte Sverige uttalat neutralt och Sverige-Norge ingår vissa 
avtal med exempelvis Storbritannien. Norge lämnade unionen med Sverige 1905 vilket 
förändrade den militära geografin för Sverige. Från att vara en solitär mellan stormak-
terna hade man nu Norge på sin västra sida, mot vilken man inte hade några förpliktelser. 
1912 deklarerar Sverige tillsammans med Danmark och Norge gemensamt ländernas ne-
utralitet i enlighet med Haag-konventionen.53 Sverige förblir neutralt under hela 1900-
talet vilket väsentligen respekteras under de båda världskrigen. 

4.2 Finland 
Finland var en del av Sverige från 1249 till 1809 då den östra landsdelen förlorades till 
Ryssland i det Finska kriget. Nedan, överbefälhavaren över den Kungliga svenska norra 
armén, Generalmajor Carl von Döbelns tal till de besegrade styrkorna, vilket markerar 
slutet på det gamla svenska och framväxten av de moderna nationalstaterna Sverige och Fin-

land: 

 
"Soldater! Jag har samlat arméen för att tillkännagiva, det en preliminär fredsavhandling 
den 17 September blivit gjord emellan Svenska och Ryska makter. Denna fredstidning 
sluter ett förhärjande krigs alla olyckor. Den bör visserligen vara ett glatt budskap, helst 
Sveriges uttömda källor icke tillåta fortsättning av en strid, börjad av politiskt misstag, 
och som i tvenne år avtynat alla dess krafter. Men Finland frångår Sverige; Riksgränsen 
blir Torneå-älv... den visa Allmakten har beslutit våra öden; de måste således tagas med 
tålamod - med undergivenhet."54 
 
Finland kom att bli lydstat med ett stort mått av självstyrande även under den ryska tiden. 
Språkförhållandet, lagarna och samhällsfunktionerna behölls intakta. Förhållandet blev 
det fundament varifrån skapandet av nationen Finland tog sin utgångspunkt. National-
ismen växer sig stark under 1800-talet och avståndet till Sverige växer samtidigt som man 
isolerar sig alltmer från Ryssland. Ett sätt att börja definiera nationen är att skapa en egen 

                                                        

52 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier : 1810-2014, 70. 
53 Regeringen, N:o 11. Deklarationer växlade med Danmark och Norge rörande likartade 
neutralitetsbestämmelser. Stockholm den 21 december 1912., 1912. 
54 Per Olof Sjöstrand, Hur Finland vanns för Sverige: en historia för nationalstater (Uppsala: Historiska 
institutionen, Univ., 1996), 7. 



Andreas Idberg 2019-09-10  

HOP 18-20 

Sida 18 av 36 

historia skiljt från statshistorian, i den andan myntade historikern A. I Arwidsson senten-
sen: 
"svenskar är vi inte, ryssar vill vi inte bli, låt oss alltså vara finnar"55 
 
Det ska dröja fram till 1917 innan Finland utropar sig självständigt från Ryssland. Man 
utnyttjar då det maktvakuum som följer revolutionerna i Ryssland. Den nya finländska 
statsbildningen erkänns såväl av Sverige som av Lenins kommunistiska regering. De 
första åren av självständighet präglas av inre stridigheter som mynnar ut i inbördeskrig 
mellan kommunistiskt stöttade ”röda sidan” och den borgerliga ”vita sidan” vilken till slut 
står som segrare och republiken Finland är därmed skapad. 
 

4.3 Olika öden genom andra världskriget 
Ur fredsförhandlingarna som följde i spåren efter första världskriget skapades Nationer-
nas Förbund (NF) till vilket både Sverige och Finland anslöt sig. Finland och de baltiska 
staternas frigörelse från Ryssland hade skapat en buffertzon mellan Sverige och Ryss-
land56. Inför Försvarsbeslutet 1925 uppstod en debatt i Sverige inte helt olik den som för-
des under 1990-talet. Det upplevdes från svenskt håll som om det inte direkt fanns något 
hot och försvarsbeslutet 1925 var en ambitionssänkning både vad avser krigsmateriel 
och dess beredskap. Nedrustningen som följer väcker funderingar och tankar om en för-
svarsallians med Finland. Sverige lyckas hålla sig neutralt och alliansfritt genom andra 
världskriget. Vissa eftergifter gjordes mot framför allt Tyskland vilket väckte tvivel och 
skepsis om hur neutrala Sverige egentligen var. Efter sin självständighet sökte Finland 
säkerhet initialt mot Estland, Lettland och Polen, den finska riksdagen röstade dock emot 
en sådan säkerhetslösning. Alternativet blev ett non-agressionsavtal med Sovjetunionen 
som ratificerades i juli 1932.57 Från 1935 och framåt söker Finland samarbete med de 
nordiska länderna, vilket inte formaliseras, 1939 överfölls Finland överraskande av Sov-
jetunionen. Landet stod ensamt utan uttalade allierade mot den tidigare övermakten från 
vilken man blivit självständig 20 år tidigare.  
Sverige gjorde mycket för att hjälpa Finland både ekonomiskt och materiellt, inte minst 
Svenska frivilligkårens insats och svenska utrikesdepartementets roll som mellanhand i 
fredsförhandlingarna 1940. Sovjetunionens målsättning med kriget mot Finland var 
ingalunda uppfylld vilket Finland fick erfara då kriget återigen bröt ut i juni 1941. Tre år 
senare var kriget över och Finland var fortfarande en självständig nation. Stödet från 
Tyskland hade en avgörande betydelse för att Sovjetunionens anfallsrörelse stoppades.58 
Tysklands hjälpande hand kom att påverka Finlands utrikespolitik under lång tid. Sov-
jetunionen ville försäkra sig om att Finlands territorium inte kunde nyttjas för ett anfall 
mot landet och i den andan förhandlades ett avtal fram om vänskap, samarbete och öm-
sesidigt bistånd (VSB-avtalet). Avtalet begränsade Finland både vad avser såväl dess 
krigsmakt som dess utrikespolitik var hårt påverkad av sovjetiska påtryckningar. Finland 
var bundna av avtalet ända fram till december 1991 då Sovjetunionens fall till slut lös-
gjorde Finland från avtalet.59 

                                                        

55 Ibid., 34. 
56 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier : 1810-2014, 129. 
57 Tommi Koivula och Stefan Forss, ”Finlands solidaritetsdeklaration”, i Till bröders hjälp : med sikte på 
svensk solidarisk strategi, red. Bo Hugemark (Stockholm: Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 2011), 152. 
58 Ibid., 153. 
59 Ibid., 158. 
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Kalla kriget hade sina utmaningar för både Sverige och Finland, båda neutrala och allians-
fria, Finland bakbunden av VSB-avtalet, Sverige och dess territorium som en strategisk ö 
mellan stormakterna, vilken som av USA sågs som en nyckel till försvaret av hela norra 
Europa. Närheten till Ryssland är för båda länderna påtaglig och hela tiden närvarande, 
en drivkraft som tvingar länderna att bygga upp sin militär förmåga.  
Det är under kalla kriget som ett nordiskt informellt samarbete inleds som till stora delar 
var hemligt. Samarbetet var inte bindande utan skulle ses som ett samförstånd för sam-
ordning under vissa förutsättningar. 

4.4 Steg för steg mot förnyat samarbete 
Nedan följer en tillbakablick byggd på textanalys som syftar till att bygga upp kunskapen 
om vägen framåt. Tidsperioden sträcker sig från 2007 och framåt i kronologisk ordning 
och ska belysa texter och tal som påverkar och verkar drivande mot framför allt det finsk-
svenska samarbetet.  
Sveriges överbefälhavare Håkan Syrén offentliggjorde i ett anförande i Oslo 29 oktober 
2005 Sveriges motiv för att inleda ett nordiskt försvarssamarbete. Han stadfäster att Sve-
rige har kommit till vägs ände vad avser reduceringar i försvarsförmåga och att Försvars-
makten ”nått så låga nivåer att ytterligare reduceringar inte är möjliga utan att avveckla 
hela funktioner eller förmågor.”60 Anförandet kom att bli inledningen på ett fördjupat nor-
diskt samarbete.  

4.4.1 Nordac 
Vid den här tidpunkten existerade det redan samarbete mellan de nordiska länderna, 
Nordic Armaments Cooperation (Nordac) som inletts redan 1994. Nordac var ett samar-
bete rörande utveckling, upphandling och underhåll av försvarsmateriel. Samarbetet var 
frivilligt och kunde således inledas och fortsätta om två eller fler länder valde att göra så. 
Exempel på samarbetsprojekt som inleddes under den här tiden är ubåtsprojektet Viking 
och artillerisystemet Archer. Nordac och fler nordiska samarbetsprojekt rörande inter-
nationell militär krishantering exempelvis Nordic Coordinated Arrangement for Military 
Peace Support (Nordcaps) fortsätter och utvecklas i viss mån under slutet av 90-talet och 
början av 2000-talet61.  
Sveriges överbefälhavare Håkan Syrén och Norges försvarschef Sverre Diesen publicerar 
efter en serie möten en gemensam artikel i DN Debatt den 30:e augusti 2007. Artikeln 
sammanfattar den studie62 som genomförts avseende samarbete länderna emellan inom 
forskning, utveckling och materielanskaffning. Studien överlämnades samtidigt till Nor-
ges och Sveriges försvarsdepartement. Artikeln beskriver utmaningarna vad avser säker-
hetspolitik och globalisering och betonar vikten av multilateralt samarbete mellan fram-
för allt stater i kategori 2, 3 och 4 stater för att långsiktigt kunna upprätthålla en försvars-
förmåga i operativ och ekonomisk balans.63 

                                                        

60 Håkan Syrén, ”Från nationellt till flernationellt försvar”, i I backspegeln : med Håkan Syrén som ÖB 2004-
2009, red. Krister Andrén (Stockholm: Försvarsmakten, 2009), 62. 
61 Westberg, ”Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter”, 102. 
62 Sverre Diesen och Håkan Syrén, ”Ömsesidigt förstärkande försvarslösningar: Norsk-svensk studie av 
möjligheterna till fördjupat samarbete”, 2007, 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/dokumenter/svensk-norsk_mulighetsstudie_1.pdf. 
63 Sverre Diesen och Håkan Syrén, ”’Nytt försvarssamarbete mellan Sverige och Norge’”, DN Debatt, 30 
augusti 2007. 
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De båda försvarscheferna lämnar i artikeln dörren på glänt mot övriga nordiska länder 
och ser ett ökat intresse för samarbete bland grannländerna. Finland deltog under arbetet 
med analysen, dock som observatörer. 
Den 4 december samma år lämnar Försvarsberedningen sin analys, Säkerhet i samver-
kan64 vilken gör gällande att det är EU som är Sveriges främsta samarbetsyta vad gäller 
utrikes- och säkerhetspolitik. I enlighet med detta presenteras solidaritetsdeklarationen 
för första gången vilken lyder: 
 
”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 
drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar 
på samma sätt om Sverige drabbas”65 
 
Deklarationen leder Sverige längre in på den väg som inleddes med medlemskapet i EU, 
en helt ny riktning vad avser utrikes- och säkerhetspolitik, bort från neutralitetspolitik 
mot solidaritetspolitik. Sverige skapar härigenom sin egen säkerhet genom att bidra till 
sina grannländers säkerhet.66 Norskt samarbete nämns i analysen och förslaget från be-
redningen är att den bör utvidgas och även omfatta Finland och Danmark. 
Håkan Syrén betonar vid ett anförande på svenska ambassaden i Helsingfors att de olika 
samarbetena inte skall betraktas som solitärer, som antingen eller. Ett utökat nordiskt 
samarbete kan aldrig utgöra ett alternativ till samarbetet inom EU eller det transatlan-
tiska samarbetet; det nordiska samarbetet kan däremot bli ett viktigt komplement till de 
båda.67 I Försvarsmaktens perspektivstudie 2007 - Ett hållbart försvar för framtida säker-
het nämns Finland tillsammans med Norge och Sverige i kontexten försvarssamarbete, ett 
trilateralt samarbete börjar därmed indikeras.68 

4.4.2 Nordsup 
Inför försvarsbeslut 2008 lämnar försvarsberedningen sin rapport - Försvar i använd-
ning.69 Rapporten ger likt rapporten året innan sitt stöd till Syrén och Diesens studie och 
förordar ett fördjupat samarbete i Norden och menar att det finns stor outnyttjad pot-
ential i samarbete länderna emellan. Ett samarbete som lyfts fram i rapporten är Sea 
Surveillance Cooperation Finland Sweden (SUCFIS) som möjliggör delning av sjölägesbild 
med Finland, vilket man anser bör utvidgas till att omfatta även övriga nordiska länder. 
Under åren som följer utvidgas samarbetet till Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea 
(SUCBAS)70. Ingående länder är Storbritannien och samtliga länder vilka gränsar till Ös-
tersjön utom Ryssland. 
Samarbetsplanerna som de båda försvarscheferna presenterat får stort intresse i alla nor-
diska länder. Finland ansluter sig till de svensk-norska samarbetsplanerna med ett förslag 
om ett nytt samarbete som innefattar alla nordiska länder. Nordic supportive defence 

                                                        

64 Försvarsberedningen, DS 2007:46 Säkerhet i samverkan, Försvarsberedningens omvärldsanalys, 2007. 
65 Ibid., 11. 
66 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier : 1810-2014, 198. 
67 Håkan Syrén, ”Anförande av General Håkan Syrén vid Svenska ambassaden i Helsingfors den 26 
september 2007”, 2007. 
68 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2007 : ett hållbart försvar för framtida säkerhet : 
slutrapport från Perspektivplaneringen 2007 / Försvarsmakten (Stockholm: Försvarsmakten, 2007), 32. 
69 Försvarsdepartementet, Försvar i användning., Ds : departementsserien, 2008:48 (Stockholm: 
Försvarsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], 2008). 
70 SUCBAS, ”Sea surveillance co-operation Baltic Sea”, http://sucbas.org/. 
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structures (Nordsup) undertecknas av representanter för samtliga fem nordiska rege-
ringar den 11:e november 2008.71 

4.4.3 Yttre påverkan 
Försvarsbeslut 2008 kom att försenas till 19:e mars 2009. Anledningen var att regeringen 
ämnade genomföra en fördjupad analys av Rysslands inblandning i Georgienkonflikten 
och dess påverkan på svensk försvars- och säkerhetspolitik.72  
När beslutet väl togs 2009 innebar det att omställningen från invasionsförsvar till insats-
försvar fullbordades, vilket i sin tur innebar att värnpliktsutbildningen lades vilande och 
personalförsörjningen skulle ske på frivillig basis.  
Den 9 februari 2009 presenteras Stoltenbergrapporten73 som är en av de nordiska utri-
kesministrarna beställd utredning om hur den nordiska utrikes- och säkerhetspolitiken 
kan stärkas. Rapporten lägger fram 13 förslag inom samarbetsområden som är lämpliga 
för samtliga länder att deltaga i. Det skall ses som naturligt att samarbete inleds mellan 
två eller flera länder och att övriga länder ansluter om och när det är lämpligt för den egna 
nationen. 

4.4.4 Nordefco 
Det nordiska samarbetet bedrevs vid den här tiden, som beskrivet, i flera olika separata 
strukturer. Finland tog initiativ att skapa en struktur som innefattade de olika samarbeten 
som förekom mellan de nordiska länderna. Den nya strukturen kom att kallas Nordic De-
fence Cooperation (Nordefco) och undertecknades i november 2009. 
Syftet med avtalet mellan länderna är att stärka ländernas nationella försvar, utforska och 
utveckla synergieffekter och utveckla gemensamma effektiva lösningar.  
Nya samarbetsområden inom Nordefco kan initieras uppifrån högsta politiska ledning el-
ler nedifrån, från arbetsgrupperna på den militära nivån. I likhet med Stoltenbergrappor-
ten kan samarbeten inledas inom ramen för Nordefco om två eller fler stater väljer att 
göra så. Det finns även möjligheter för stater som inte är medlemmar att deltaga i speci-
fika aktiviteter eller projekt.  Avtalet reglerar även möjligheten för ingående länder att 
utan förbehåll kunna dra sig ur inledda projekt.74  

4.5 Det finsk-svenska samarbetet 
Samarbetet uppstår inte ur tomma intet, när beslutet tas är samarbetet redan initierat i 
många avseenden. Många av aktiviteterna är ett arv från det nordiska samarbetet och 
andra är startade bilateralt mellan Sverige och Finland. Samarbetet mellan Nylands bri-
gad och Amfibieregementet, Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SFATU), är ett ex-
empel. I april 2014 presenterade respektive lands Försvarsdepartement en handlings-
plan för hur försvarssamarbetet kunde utvecklas. Försvarsmakterna i respektive land 

                                                        

71 Westberg, ”Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter”, 105. 
72 Regeringen, ”Ett användbart försvar Regeringens proposition 2008/09:140”, 2009, 6, 
https://www.regeringen.se/contentassets/1236f9bd880b495f8a9dd94ce1cb71de/ett-anvandbart-
forsvar-prop-200809140. 
73 Thorvald Stoltenberg, ”NORDISK SAMARBEID OM UTENRIKS- OG SIKKERHETSPOLITIKK”, 2009, 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordiskrapport.pdf. 
74 Government of Finland Sweden Denmark Norway Island, ”MOU Nordic defence cooperation 2009-11-
04” (2009), 
https://www.regeringen.se/4af93b/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/nordefc
o/mou-nordic-defence-cooperation-2009-11-04.pdf. 
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fick samtidigt uppgiften att gemensamt undersöka vad som var möjligt och aktuellt inom 
både kort- och lång sikt.75 
Försvarsmakternas gemensamma svar kom i en rapport den 30 januari 2015, vilken gör 
gällande att försvarsmakterna ser positivt på samarbetet och pekar i samma svar ut sin 
gemensamma handlingsplan och inriktning för samarbetet. Huvudområden som omfat-
tas av svaret är gemensam basinfrastruktur, en gemensam marin insatsstyrka, Swedish-
Finnish Naval Task Group (SFNTG), säker kommunikation och överförande av den ope-
rativa ledningen (OPCON) mellan länderna.76 
Försvarsdepartementen från både Sverige och Finland ställde sig bakom försvarsmak-
ternas rapport i ett gemensamt uttalande i vilket de gav respektive myndigheter styr-
ning att påbörja de i rapporten föreslagna åtgärderna, särskilt prioriterat var att säkra 
kommunikationerna. 
 Nästa steg i samarbetet tas när regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition 
godkändes i riksdagen den 16 juni 2015. Propositionen innebar fundamentalt föränd-
rade förutsättningar:   
 

”Samarbetet med Finland omfattar även planering och förberedelser för häv-
dandet av respektive lands territoriella integritet och utövande av rätten till 
självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan.”77 

 
Beslutet innebar en option att även samarbeta vid ett militärt angrepp mot antingen Fin-
land eller Sverige. För att överbygga de hinder som lagstiftningen utgjorde tillsatte rege-
ringen en utredning för att undersöka de lagliga förutsättningarna i regeringsformen. 
Utredningen skulle visa vilka förutsättningar Sveriges militära resurser kunde agera 
med en annan stat för att möta ett väpnat angrepp mot någon av staterna och möjlighet-
erna att på samma sätt hindra kränkningar i fred.78  
Samarbetet har sedan 2015 utvecklats framför allt i övningsutbytet mellan försvarsmak-
terna. Ytterligare en utredning tillsattes för att skapa förutsättningar för samarbetet. I 
den här utredningen fokuseras det på nödvändiga beslut vad avser värdlandstöd från 
Finland och att påskynda processen för beslut om att ge eller ta emot militär hjälp.79  
Karin Enström menar att Sverige och Finland måste ha tre pärmar för försvarsplanering. 
En enbart svensk, en enbart finsk och en gemensam pärm, för vilken det måste fattas ett 
aktivt beslut för att använda.80 

5 Analys 
Analysen genomförs genom att varje perspektiv behandlas var för sig. Varje frågeställning 
besvaras framför allt med hjälp av svaren som intervjuerna har gett. Där underlaget från 
intervjuerna inte täcker frågeställningen fullt ut, kompletteras intervjuerna med underlag 
från textempiri.  
 
                                                        

75 Försvarsdepartementet, Handlingsplan för ett fördjupat försvarsamarbete mellan Finland och Sverige, 
2014. 
76 Försvarsmakten, Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden, 2015. 
77 Regeringen, Proposition 2014:15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, 2015, 8. 
78 Försvarsdepartementet, Kommittédirektiv Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat 
försvarssamarbete Dir. 2015:111, 2015. 
79 Försvarsdepartementet, Kommittédirektiv En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland, 2017. 
80 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 
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5.1 Rationellt aktörsperspektiv 
- Vilken aktör uppfattade Sverige som det största hotet?  
Försvarsberedningen förändrar inte sin bedömning att risken för ett väpnat angrepp mot 
Sverige bedöms osannolik mellan de båda beredningarna 2007 och 2013. Däremot ändras 
hur Sverige skall möta den förändrade hotbild som växte fram i samma tidsperiod.81 Från 
att enskilt möta hot till att möta dem gemensamt i multinationell samverkan.  
Sammantaget både från den politiska och den militära sidan är det Ryssland som utgör 
den primära hotbilden. Rysslands utökade maktambitioner är den dimensionerande fak-
torn. Ryssland vill ta större plats på världsscenen och åtnjuta den rättmätiga respekt de 
tycker att de förtjänar. Även satsningen på och ambitionen att återta sin militära styrka 
är en indikator i den ökande hotbilden. Geografi spelar stor roll, Sverige har ingen land-
gräns mot Ryssland, vilket både Finland och Norge har, detta faktum kan belysa skillna-
den i hur Sverige agerar gentemot Ryssland.82  
Utifrån ett militärt hotperspektiv inom ramen för säkerhetspolitik är det också Ryssland 
som är huvudaktör. Försvarsmakten följde den oroande utvecklingen i Ryssland och åter-
tagandet av den ryska militära förmågan - vilket kommunicerades med regeringen. Poli-
tiskt vaknade Sverige vid den ryska inblandningen Georgien 2008 men reaktionen kom 
inte i praktiken förrän i samband med Krim och Ukraina 2014.  
Det fanns andra, inte lika påtagliga hot; Efterdyningarna av 11:e september med terror-
dåd i Europa, på senare tid även i Sverige. Klimathot har en indirekt påverkan på säker-
hetspolitiken då migrationsströmmar som genom sin volym och tillvägagångsätt skapar 
säkerhetsfrågor.83 
 
- Vad var Sveriges målsättning med samarbetet? 
Sverige ville som ett handlingsalternativ, skapa möjligheter för att kunna samarbeta med 
Finland. Till att börja med i fredstida kriser men i förlängningen också bortom fredstida 
kriser och att då ha förberett ett sådant samarbete vad gäller övningar och planläggning. 
En annan aspekt är att det för tidpunkten var rationellt, Sverige och Finland har lite olika 
tyngdpunkter i våra försvarsmakter och de kunde stärka varandra och tillsammans blev 
vi en större entitet, än var och en för sig.84  
Målsättningen var att genom samarbetet med Finland öka Försvarsmaktens operativa 
förmåga. Det handlade inte bara om effektivitetsvinster i form av ekonomi utan det var 
tydligt att det var det operativa som var styrande.85 Från det militära perspektivet upp-
levdes ingen ekonomisk drivkraft men däremot en mycket tydlig säkerhetspolitisk. Sve-
rige har förmågor som Finland inte har. En del i samarbetet är att hjälpa varandra att bli 
bättre och i det här fallet öka förmågan att agera mot det som sker under ytan i Östersjön. 
Andra målsättningar med samarbetet var dels de övningstillfällen samarbetet genererade 
och dels den signaleffekt samarbetet sände gentemot Ryssland.86  
 
- Vilka alternativa samarbeten var vid tillfället möjliga? 

                                                        

81 Försvarsberedningen, DS 2007:46 Säkerhet i samverkan, Försvarsberedningens omvärldsanalys; 
Försvarsdepartementet, Vägval i en globaliserad värld, Ds : departementsserien, 2013:33 (Stockholm: 
Försvarsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], 2013). 
82 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 
83 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
84 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 
85 Victor Noren, ”Intervju 2019-09-23”, u.å. 
86 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
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Nordefco var ett pågående samarbete, Sverige sökte samtidigt en djupare och säkrare lös-
ning för landets säkerhetssituation. Politiken gör gällande att utbudet inom säkerhetslös-
ningar inte är en palett från vilken man väljer utan att samarbeten växer fram från olika 
sammankomster och samarbeten inom närliggande områden.87  
Regeringen är tydlig i hur den ser på det nordiska samarbetet i förhållande till andra, det 
nordiska samarbetet ersätter inte övriga etablerade samarbeten med NATO och EU däre-
mot är Nordefco ett komplement till dessa.88  
Samarbete med Finland är ett sätt att förbättra våra styrkepositioner, öka handlingsfri-
heten och dessutom öka kostnadseffektiviteten. Det är rationellt och logiskt utifrån en 
mängd aspekter.89 När det svensk-finska samarbetet inleddes förelåg ingen konkurrens-
situation mot Nordefco, det var fritt att deltaga i det Sverige och Finland arbetade fram. 
Avsikten var dock att gå lite djupare än vad Nordefco gjorde.90  
 
- Vilka konsekvenser innebar de olika alternativen? 
Nordefco var redan ett etablerat samarbete för Sverige och Finland. Nordefco bygger på 
flexibilitet där varje land väljer om man vill vara med och om och när man vill dra sig ur. 
Detta skapar en problematik kring exempelvis materielprocessen där det varit svårt att 
få fram breda uppgörelser.91 Byråkratiska och praktiska problem gjorde att samarbete i 
Nordefco tog lång tid att implementera.92 En annan begränsning vid tillfället var att Nor-
defco var ett förmågeskapande samarbete som endast berörde fredstid.93 
I en studie från FOI som analyserar nordiska militära samarbeten både inom och utom 
Norden dras slutsatsen att de nordiska länderna behöver militär hjälp i kris eller krig, 
paradoxen ligger i oviljan att tillsammans ingå i en militärpolitisk struktur som skulle 
kunna vara lösningen.94 
Sverige och Finland ingår i ett flertal försvarssamarbeten av olika karaktär och omfattning 
men som ofta överlappar varandra. Inget av samarbetena ger i dagsläget någon bindande 
försvarsgaranti.95 Sverige och Finland är inte två medlemmar i en allians med försvars-
förpliktelser. Detta innebär att Sverige alltid måste ha våra egna förmågor och Sverige 
måste alltid ha en egen planering, vilket i sin tur gör att det alltid måste finnas en komplett 
operativ förmåga i Försvarsmakten.96  
Den geografiska skillnaden vilken blir påtaglig är att Finland har landgräns mot Ryssland 
och Sverige har landgräns mot NATO. Detta innebär att Finland alltid haft ett förhållande 
till Ryssland vilket Sverige inte har haft. På det sättet skiljer sig Sverige och Finlands sä-
kerhetspolitiska utgångspunkter som i övrigt är grunden i samarbetet.97 
Vad gäller det rent operativa så har Sverige en högre beredskap av vissa förmågor som 
Finland saknar. Finland har däremot en större armé och har då en större mobiliserad 

                                                        

87 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 
88 Regeringen, Proposition 2014:15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, 21. 
89 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 
90 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
91 Ibid.; Westberg, Svenska säkerhetsstrategier : 1810-2014, 225. 
92 Johan Engvall och Madelene Hagström Frisell, Eva Lindström, ”Nordiskt operativt försvarssamarbete 
Nuläge och framtida utvecklingsmöjligheter”, 2018, 20, https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4628-
-SE. 
93 Jonas Wikström, Intervju 2019-09-26, 2019. 
94 Engvall och Hagström Frisell, Eva Lindström, ”Nordiskt operativt försvarssamarbete Nuläge och 
framtida utvecklingsmöjligheter”, 75. 
95 Ibid., 27. 
96 Wikström, Intervju 2019-09-26. 
97 Ibid. 
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massa av människor. Sverige har kanske bättre tillgänglighet på förband, det är fördelen 
för Finland att ha ett samarbete med Sverige.98 Det finns rationalitetsvinster vad gäller 
övningar men de ekonomiska vinsterna är inte den primära anledningen för ett samar-
bete. Det finns en risk att samarbetet blir ett lokomotiv som går men man vet inte riktigt 
vilket håll man ska lägga rälsen, vi behöver en gemensam uppfattning, den svenska och 
finska gemensamma uppfattningen.99 
För Finland är ett sådant här samarbete med Sverige att gå västerut, för Sverige ser det 
inte likadant ut, vi kommer inte närmare NATO genom ett samarbete med Finland.100  
Sveriges samarbete med USA är inte ett alternativ till den här typen av grannära djupt 
samarbete.101 Ett medlemskap i NATO kräver mycket mer, inte minst politiskt och de för-
utsättningarna har inte funnits.102 
 
- Vilket samarbete ansågs vara bäst för Sverige? 
Det genomgående svaret under intervjuerna var att det var kombinationen som var bäst 
för Sverige. Sverker Göranson anser att det svensk-finska samarbetet är bra för Sverige 
då man gör en fördjupning med fokus kring Östersjön som bygger kvalité även för det 
nordiska samarbetet och därmed indirekt för vårt partnerskap gentemot NATO. Nordefco 
och det finsk-svenska samarbetet är centralt för Sverige, den strategiska kartan ritas om 
något vilket gör att Sverige går in i ett bilateralt samarbete med USA och följaktligen ett 
trilateralt samarbete tillsammans med Finland och USA. Samarbetena är kompletterande, 
inte konkurrerande.103  
Viktor Norén tycker även han att när man pratar om svensk säkerhetspolitik så är det 
inte bara Finland-Sverige det handlar om utan betonar också den transatlantiska länken, 
relationen med USA, partnerskapet med NATO, EU-medlemskapet och det nordiska 
samarbetet. Internationella samarbeten är en viktig del i svensk försvars- och säkerhets-
politik.104 Karin Enström fortsätter: ”Det samarbete som var möjligt att gå vidare med 
och som hade ett väldigt brett politiskt stöd i båda länderna var ju Finland.”105 
 

5.2 Organisatoriskt perspektiv 
- Vilka enheter (myndigheter, organisationer) har haft möjlighet att påverka beslutet om 

försvarssamarbetet? 
Frågan får olika svar beroende på vem man frågar.  
Karin Enström som ansvarigt statsråd anser att påverkan skett på olika nivåer med olika 
stark inverkan. Försvarsmakten är en av huvudaktörerna men även Försvarets materiel-
verk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan (FHS) har varit 
delaktiga. Inom regeringen är det Utrikesdepartementet som formellt sätt äger säkerhets-
politiken och har varit med och påverkat beslutet. Statsminister och övriga statsråd i 
statsrådsberedningen har ju givetvis varit involverade.106 

                                                        

98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Carl Bildt, Intervju 2019-09-25, 2019. 
101 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 
102 Ibid. 
103 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
104 Noren, ”Intervju 2019-09-23”. 
105 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 
106 Ibid. 
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När Sverker Göranson beskriver enheterna är det endast högsta ledningen i Försvarsmak-
ten samt högsta ledningen i Försvarsdepartementet, som naturligtvis förankrat sig mot 
statsrådsberedningen och statsministern, som var medvetna om att sådana samtal för-
des.107 Diskrepansen i tid kan här vara en förklaring till att ÖB isolerar sin roll, inlednings-
vis var väldigt få inblandade vilket får konsekvenser vid besvarande av frågan.  
Jonas Wikström menar att de primära enheterna var Försvarsmakten, Försvarsdeparte-
mentet och Utrikesdepartementet. Andra myndigheter, exempelvis FMV och FOI har va-
rit sekundära.108 
 
- Vilken möjligheter och begränsningar har dessa enheter att påverka ett beslut om för-

svarssamarbete? 
Från Försvarsmaktens perspektiv anses påverkan utifrån ha varit obefintlig eller väldigt 
liten. De som initialt hade insyn i processen var högsta ledningen i försvarsdepartemen-
tet, statsrådsberedningen och statsministern. Ingen annan gavs möjligheten att påverka 
innan man med säkerhet visste att samarbetet var förankrat i de båda länderna. När det 
sedan var initierat, fortfarande inte publikt, blev fler inblandade för att möjliggöra hand-
läggning och formalisering av samarbetet. Det har inte varit så att det politiska samar-
betet drivit Försvarsmakten framför sig, dialogen har utgått ifrån Försvarsmaktens be-
hov.109 Försvarsdepartementet var i många lägen i en behovsställning gentemot Försvars-
makten. Högkvarteret förfogade över kompetens som Försvarsdepartementet hela tiden 
var beroende av både vad avser handläggning och i processen som leder fram till de poli-
tiska besluten.110 Karin Enström menar att många av samarbetsmöjligheterna inte går att 
genomföra på grund av den juridiska aspekten, det vore exempelvis väldigt bra att kunna 
nyttja varandras flygbaser och flottbaser, vilket i praktiken visade sig svårt. Lagen satte 
begränsningar vilket visar på att det är komplext och därför blir det ofta en serie av beslut 
för att komma förbi det administrativa.111 
 
 
- Vilken möjligheter och begränsningar har dessa enheter att genera olika handlingsal-

ternativ för beslut? 
Det finns oftast en idé om vad departementet vill uppnå, sedan går frågan till myndig-
heten om hur man bör gå tillväga, alternativen vägs sedan mot varandra för att kunna 
fatta beslut. Försvarsmakten kunde utifrån sina behov, med en motivering till vad och 
varför generera egna alternativ till övningar och samarbeten.112 
Innan samarbetet blev publikt skickade Försvarsdepartementet ett antal remisser till 
Försvarsmakten där man ställde konkreta frågor, samtidigt som mandatet var väldigt 
brett när det gäller vilka typer av förslag den militära nivån kunde presentera. Syftet 
med remisserna var att från politiskt nivå ge Försvarsmakten i uppgift att undersöka 
och redogöra för möjliga samarbeten med Finland. Koordinering skedde här med Fin-
land och en motsvarande styrning skedde. Försvarsmakterna fick göra detta tillsam-
mans och Försvarsmakternas förslag blev i stor utsträckning styrande när det gällde vad 
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man på politisk nivå valde att gå vidare med.113 Det fanns kontinuerligt en formell och 
informell dialog mellan politisk och militär nivå. Det kunde vara så att ÖB kallades till 
försvarsministern för ett möte där de diskuterade olika frågor på ett ganska informellt 
sätt. En annan del i samspelet är att Försvarsdepartementet skickade formella remisser 
där myndigheten fick svara som myndighet, där det inte är enskilda individers bedöm-
ningar som ligger till grund för svaret utan det är myndigheten Försvarsmakten som 
svarar regeringen.114 
 
- Vilken möjligheter och begränsningar har dessa enheter att implementera valt alterna-

tiv? 
Karin Enström anser att samarbetet har begränsats av lagliga aspekter och säkerhetsfrå-
gor, därför blev också utrikesdepartementen inblandat relativ fort. Avsaknaden av säkra 
kommunikationer mellan Sverige och Finland var inledningsvis ett problem vilket inne-
bar fysiska möten. Det förekom också ett utbyte av tjänstemän mellan länderna, för att 
underlätta just kommunikation. 115 
Viktor Norén ger sin syn på utvecklingen av samarbetet: 
”Ambitionen styrs med nödvändighet av de resurser som man har att tillgå, den politiska 
nivån är inget undantag. Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en inbyggd problema-
tik när man har kommit tillräckligt långt i utvecklingen, vad är nästa steg?  
En effektökning i samarbetet skapar en resursproblematik beroende av den ökade am-
bitionen. Ska vi tillföra resurser? Ska vi tillföra ekonomi? Hittills har samarbetet base-
rats på den personal och övriga resurser som fanns att tillgå.”116 

5.3 Maktkampsperspektiv 
- Vilka aktörer var tongivande när försvarssamarbetet skulle beslutas? 
Carl Bildt menar att de samtal som ledde till öppningen med Finland fördes uteslutande 
mellan de bägge statsministrarnas kanslier i Stockholm och Helsingfors, på statsmi-
nistrarnas direkta uppdrag. Mycket få var inledningsvis informerade, men successivt 
vidgades kretsen.117  
Samarbetet var vid tiden för beslut förankrat i regeringarna i de båda länderna, försvars-
cheferna var givetvis också inblandade.  
Från Försvarsmaktens sida var det initialt bara överbefälhavaren, efter en tid utökades 
den initierade kretsen med chefen för Högkvarteret och chefen för Insatsstaben. Med ti-
den blev chefen för Marinen engagerad på grund av den till en början marina tyngdpunk-
ten. 
Inledningsvis diskuterades olika scenarion ingående och hur samarbetet kunde utvecklas 
samt utifrån vilka händelseutvecklingar samarbete var möjligt.  
Försvarscheferna skapade det ramverk inom vilket resonemang om olika scenarier ge-
nomfördes med den politiska nivån, vilka från den svensk sida var försvarsminister, 
statssekreterare och försvarsråd.118  
Viktor Norén beskriver hur Försvarsdepartementet hanterade samarbetet: 
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”Försvarssamarbetet var i stora avseenden ett politiskt initiativ som arbetades fram i väl-
digt nära dialog med Försvarsmakten. Det är viktigt att betona att det är fem politiskt till-
satta tjänster på försvarsdepartementet, övriga är opolitiska tjänstemän och vår uppgift 
är att följa och implementera den politiska inriktningen. När samarbetet med Finland är 
det mest prioriterade då ska det synas ner i styrning till berörda myndigheter. Min bild är 
att Försvarsdepartementet hela tiden haft ett ledarskap i det här, hela tiden med ett ut-
tryckligt stöd från andra berörda departement. Det har funnits en politisk konsensus både 
från den förra regeringen fram tills nu och mellan berörda statsråd i de olika regering-
arna. Min bild är också att det funnits en enighet över blockgränsen rörande utvecklingen 
av samarbetet.”119 
 
- Vilken bakgrund skapade aktörernas ställningstagande om försvarssamarbetet samt 

vilken ståndpunkt tog respektive aktör? 
Sverker Göranson belyser omvärldsläget vid tiden för beslutet:  
”Den givna värld i vilken Försvarsmakten verkade, där började det skapas en planering 
som ökar effekten av det nationella försvaret samtidigt som Försvarsmakten löser det po-
litiskt ställda huvuduppgiften. Det var några av oss som kände en otillfredsställelse att vi 
helt nonchalerade det som i grunden var vår viktigaste uppgift, att kunna hantera och 
försvara och skapa säkerhet i nationalstaten. Finland har varit mer konservativa och ge-
nom historien hållit kvar en del av territorialförsvaret medan övriga nordiska länder rasat 
iväg åt andra hållet. Jag ska villigt erkänna att jag inte är så imponerad av en hel del av 
kvalitén på deras materiel men de har hållit volym i alla fall.  När det gäller medlemskap i 
NATO följer inte diskussionen det logiska alternativet, ett medlemskap anses vara bra för 
alla andra men inte för oss. Man kan tolka Hultqvistdoktrinen som en socialdemokratisk 
lösning för att slippa bli medlem i NATO.”120  
 
Viktor Norén beskriver bakgrunden från sin synvinkel:  
”Det man kommunicerade och uttalade var det som det handlade om, jag tror inte att det 
fanns några dolda motiv. Om man som politiker är väldigt mån om att bibehålla den mili-
tära alliansfriheten men samtidigt såg vikten av att samarbeta internationellt så var ju det 
här en väg framåt.” 121 
Sverige var vid den här tidpunkten på sin lägsta nivå vad avser nationell försvarsförmåga. 
Omvärldsläget försämrades kraftigt och Sverige ställdes inför en utveckling som man inte 
riktigt var förberedd på.   
 
- Vilken påverkan (tyngd) hade respektive aktör i utvecklingen av försvarssamarbetet? 
De intervjuade är överens om att samarbetet var efterfrågat på alla nivåer, från den poli-
tiska ner till stridskraftnivå. Det förkommer lite olika perspektiv på hur samarbetet 
drevs. Karin Enström anser att fanns ett top-down perspektiv men att samarbeten som 
detta inte går att genomföra på ett lyckat sätt utan en förförståelse eller en egen vilja i 
organisationen.122 Sverker Göransson menar att samarbetet växte fram genom att alla 
inblandade hjälptes åt, från försvarsminister ner till stridskraftnivå. Ett mått på det an-
ser han var att Peter Hultqvist mött sin motsvarighet i Finland över 40 gånger och att 
tillfällena ökade exponentiellt när samarbetet blev publikt, vilket indikerar en utveckling 

                                                        

119 Noren, ”Intervju 2019-09-23”. 
120 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
121 Noren, ”Intervju 2019-09-23”. 
122 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 



Andreas Idberg 2019-09-10  

HOP 18-20 

Sida 29 av 36 

av samarbetet.123 Viktor Norén anser att Försvarsdepartementet drev samarbetet och 
Utrikesdepartementet stod bakom. Utrikesdepartementet har ett övergripande ansvar 
för svensk utrikes och säkerhetspolitik, inom ramen för den svenska säkerhetspolitiken 
ligger försvarspolitiken som en delmängd. Han anser vidare att det är svårt att separera 
Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet som två enskilda aktörer då de är 
väldigt integrerade i varandras frågor.124 Från Försvarsmaktens perspektiv var det ett 
underifrånperspektiv. Initiativ kom ofta från försvarsgrenarna, vilket innebär att mili-
tärstrategisk och till del operativ nivå har kommit in i ett senare skede.125 
 
- I vilka forum möttes aktörerna för att diskutera försvarssamarbete? 
Dåvarande försvarsministern menar att möten kunde ske bilateralt och att man passade 
på även i Nordiska sammanhang. Bilaterala möten kunde ske på olika nivåer beroende 
på vilka frågor som behandlades. En del i det hela var att försöka förklara för de andra 
grannländerna att samarbetet med Finland inte uteslöt det samarbete vi hade inom Nor-
defco.126  
Sverker Göranson beskriver hur möten kunde gå till: 
”Försvarscheferna möttes för sig och försvarsministrarna för sig, detta skedde aldrig sam-
tidig. Vi hade lite olika syn på hur saker och ting skulle göras, exempelvis på Folk och för-
svar i Sälen bad Finlands president att få ett samtal med mig. Ett sådant samtal hade jag 
aldrig med Reinfeldt, det gick alltid via försvarsministern. En delförklaring till det kan ju 
vara att presidenten i Finland är ansvarig för försvaret. Vidare diskuterade vi, jag som ÖB 
och kommendören i Finland hur vi som uniformerade upplevde vilket stöd vi hade från 
politiken. De initiala mötena skedde i små kretsar i det som vi kallar tanken eller ubåten, 
vi var alltid väldigt noggranna med vem vi pratade och hur vi pratade.”127 
 
Viktor Noren om sina erfarenheter av samarbetet: 
”Redan från början fanns det en förståelse för hur intensivt mötesschemat skulle bli, i 
dagsläget pratar jag med finska kollegor minst en gång i veckan. Vi använder sällan våra 
respektive ambassader utan vi ringer rakt in till varandra till respektive ministerium.  
Det här med operationsplaneringen som har varit det känsligaste i samarbetet är ju fort-
farande det mest känsliga, det är en extremt liten krets som sysslar med det. Att det där-
emot sker en bilateral operationsplanering har ju varit känt i flera år och något vi kom-
municerat kring. Exakt vad den består i och vad den omfattar det pratar man ju däremot 
inte om.”128  
De båda erfarenheterna beskriver två skeenden inom samarbetet, initialt hemligt på 
högsta politiska och militära nivå, där man lade ut huvudriktningen för hur samarbetet 
skulle gå till och vilka yttre gränser man skulle förhålla sig till. Nästa skeende beskriver 
den löpande interaktionen mellan departementen, för att lösa problem och ta samar-
betet framåt. 

                                                        

123 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
124 Noren, ”Intervju 2019-09-23”. 
125 Wikström, Intervju 2019-09-26. 
126 Enström, ”Intervju 2019-09-03”. 
127 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
128 Noren, ”Intervju 2019-09-23”. 
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5.4 Den intensifierande kraften 
- Vad tror du är den (intensifierande) drivande kraften som skapar den upplevda snö-

bollseffekten i samarbetet? 
Jonas Wikström är övertygande i sitt svar: 
”Det är en sak som vi har lärt oss i det här samarbetet och det är ett ömsesidigt förtro-
ende för varandra. Det har tagit ett antal år att utveckla den ömsesidiga respekten och 
tilliten mellan oss.”129  Viktor Norén anger också förtroende och tillit som en viktig förut-
sättning för ett samarbete som är så pass omfattande och djupgående som det mellan 
Sverige och Finland. Förtroende mellan individer och mellan organisationsenheter är 
viktigt. Nationell försvarsplanering var absolut inget man pratade med någon utlänning 
om, helt plötsligt skulle man göra det. Förtroende startar mellan ministrar och går hela 
vägen ner i organisationerna. Det är väldigt förtroendefulla relationer man har skapat, 
individer som känner varandra, man tilltalar varandra med förnamn, man ringer 
varandra direkt. Det är en nyckelfaktor.130 Jonas Wikström menar vidare att när man ser 
de rent operativa fördelarna för respektive land och när man ser att vi kan dra nytta av 
varandra, i praktisk handling. Det är då snöbollen verkligen börjar rulla.131 
Sverker Göranson om hur samarbetet växer: 
”Samarbetet inleddes framför allt inom Marinen och strax efter även inom Flygvapnet. 
Inledningen blev en testbädd för samarbetet som vi efter utvärdering kunde applicera 
på fler områden. Samarbetet går in i faser ibland där man väljer att göra vissa saker även 
om effektiviteten inte är så stor, exempelvis flytta markstridskrafter mellan varandras 
territorium. Det strategiska värdet är otroligt stort med det signalvärde en sådan oper-
ation ger i närområdet. Det är en intensifierande faktor, att det syns vad vi gör och att vi 
gör saker tillsammans.”132  
Karin Enström menar att omvärldsläget har påskyndat processen och drivit på den i alla 
riktningar. Hon menar vidare att Sverige har fått använda de verktyg vi haft, börjat i en 
ände och under vägen upplevt positiva saker och dragit positiva erfarenheter och insett 
nyttan med samarbetet.  
 
 
 
 
 
  

                                                        

129 Wikström, Intervju 2019-09-26. 
130 Noren, ”Intervju 2019-09-23”. 
131 Wikström, Intervju 2019-09-26. 
132 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
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6 Slutsatser 
När samarbetet beslutades 2015 var det redan igång inom många områden, tydligast i 
Marinen och Flygvapnet. Sverige och Finland har sedan många hundra år en gemensam 
historia mer tydlig än mellan några andra nordiska länder. När broderskap skall formali-
seras i rapporter, avtal och lagtext stöter man på konstitutionella hinder som man till en 
början får förhålla sig till eller gå runt. Genomgående under alla faser i den här undersök-
ningen har den gemensamma nämnaren varit framåt eller mer, vilket visar sig i strävan 
att överbygga hinder såväl från Försvarsmakten som Försvarsdepartementet och rege-
ringen. 
Frågan om ett medlemskap i NATO kan tyckas vara rationell, men bär spår av samtliga 
perspektiv, liksom frågan om att utveckla EU mer mot ett gemensamt försvar. Nuvarande 
politiska majoritet i Sverige är emot en sådan utveckling vilket tyder på att regeringen vill 
äga försvarsfrågan utan någon överstatlighet.  
Ordet rationell är ett ord som användes i stor utsträckning av respondenterna även i frå-
gor som rör de andra perspektiven, vilket indikerar att begreppet är vedertaget. Benäm-
ningarna i teorin blir problematiska då orden som förklarar perspektiven är initialt lad-
dade med respondenternas erfarenheter och sätt att prata. Fenomenet har gjort att det i 
en del fall har varit svårt att urskilja vad respondenterna egentligen avsett med sina svar. 
 

6.1 Rationellt aktörsperspektiv 
Perspektivet har relativt de andra modellerna en stor förklaringskraft. Hotbilden är tyd-
lig även om intervjuerna genomförts långt efter beslutet om samarbetet; alla indikatorer 
pekar mot Ryssland. Utifrån analysen identifieras likheterna i förhållandet mellan Sve-
rige och Finland som ekonomiska småstater i kategori 3 båda med omedelbar närhet till 
en kategori 2-nation med expansiva ambitioner, som dessutom innehar kärnvapen. Olik-
heterna som förde ihop länderna framkommer som olika tyngdpunkt i försvarsmak-
terna: Sverige med hög teknologi och tillgänglighet, Finland med hög numerär och uthål-
lighet. Samarbetet kan också ses rationellt utifrån ett beredskapsperspektiv: Sverige 
som mer eller mindre blev chockade av Rysslands agerande. Finland som haft en mer 
konservativ och återhållsam utveckling stod inte alls lika förvånade. Kopplat mot Jacob 
Westbergs teori om yttre påverkansfaktorer kan man se det rationella perspektivet som 
ett svar på en extern chock. Denna får Sverige att agera och genomföra åtgärder för att 
hantera det alltmer spända omvärldsläget vilket då skulle förklara försvarssamarbetet 
med Finland. Från början av 2000-talet ändrar solidaritetpolitiken karaktär i samma 
takt som hotbilden i regionen ökar. Från att vara bred och inrikta sig mot FN och EU 
med fokus på internationella insatser, blir den mer fokuserad på Norden i allmänhet och 
Finland i synnerhet. En slutsats kopplat mot ovanstående är beroendet av framför allt 
USA och den transatlantiska länken. Respondenterna gör gällande att det är kombinat-
ionen av samarbeten som är bra för Sverige. Avsaknaden av en allians likt ett medlem-
skap i NATO är påtaglig. Robert Dalsjö menar att Sverige och Finland tillsammans inte 
väger upp Rysslands militära kapacitet, tas Rysslands kärnvapen med i ekvationen ökar 
asymmetrin.133 Detta innebär att beroendet av samarbete ökar för att göra det möjligt 
att erhålla militärt stöd. Samarbetet med Finland jämfört med Sverige ensamt skapar en 
trovärdighet avseende kapacitet både mot NATO men även mot Ryssland. Sverige har 

                                                        

133 Robert Dalsjö, ”Från neutralitet till solidaritet : omgestaltningen av Sveriges säkerhetspolitik efter det 
kalla kriget”, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen S. [61]-80 (2010): 188. 
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inte behovet av en fungerande dialog med Ryssland på samma sätt som Finland har. 
Detta innebär att kommunikationen kan delas upp, Sverige pratar västerut och Finland 
österut, vilket kan verka stabiliserande i regionen. Att drivkraften var ekonomisk är det 
ingen av respondenterna som tror på, effektivisering är däremot ett begrepp som an-
vänds av samtliga.  

6.2 Organisatoriskt perspektiv 
Försvarsmakten beskriver sin roll som relativt framträdande; utomstående hade inte 
påverkan varken på beslutet eller i planeringen. Den politiska nivån anser att fler en-
heter var inblandade. De stora aktörerna var Försvarsmakten och Försvarsdepartemen-
tet, övriga politiskt styrda organ som Utrikesdepartementet och Statsrådsberedningen 
verkar ha spelat sin roll i organisationen. Vad man kan utläsa ur analysen så anser För-
svarsmakten att man spelat den avgjort största rollen vilket styrks av Försvarsdeparte-
mentets utsaga att man är beroende av Försvarsmaktens expertis i många fall. Det orga-
nisatoriska perspektivet blir som tydligast när Försvarsdepartementet beskriver sin roll. 
Även om Viktor Norén inte var anställd vid departementet vid tiden för beslutet har han 
inga problem att återge vad som hände och hur processen fortgick. Det faktum att 
svenska folket valde att byta regering förändrade inte den påbörjade processen vilket 
måste ses som en styrka och ett starkt bevis på ett organisatoriskt perspektiv. 

6.3 Maktkampsperspektiv  
Implicit i intervjuerna kan det indikeras en maktkamp. 
Utrikesministern och Försvarsministern anser att det var deras roll som statsråd som 
beredde vägen för de andra aktörerna som senare släpptes in när kretsen runt samar-
betet blev större. Den fortsatta maktkampen parterna emellan uteblir eftersom alla in-
blandade tar sina roller i de fortsatta diskussionerna. 
En väldigt liten krets människor som diskuterar nationella förhållanden som tidigare va-
rit bland det mest sekretessbelagda i respektive land. Maktkampen i de diskussionerna 
måste ha varit närvarande trots det övergripande målet att hjälpa varandra. Finland har 
ett annat sätt än Sverige att förhålla sig till vad man delar med andra. Vid inhämtning av 
empiri och identifiering av intervjupersoner upplevdes en mer återhållsam inställning 
och mycket svårare att få tillgång till rätt material. Troligtvis är det ett arv som lyser ige-
nom även i samarbetet. Man kan diskutera om det förekommer ett maktkampsperspek-
tiv över huvud taget, åtminstone inget som problematiserar beslutsprocessen.  
 

6.4 Den intensifierande kraften 
Samtliga respondenter har svarat på frågan utan följdfrågor, vilket tyder på att den in-
tensifierande kraften finns och upplevts av samtliga.  
Viktor Norén och Jonas Wikström förklarar den med tillit och förtroende. Att framgång 
föder framgång och man vill utveckla så mycket det går. Karin Enström är inne på 
samma linje, att man upplevt positiva saker och insett nyttan med samarbetet. Sverker 
Göranson anser att det är organisationens kommunikation, att det syns att Sverige och 
Finland gör saker tillsammans, vilket skapar ett strategiskt värde och en signaleffekt.  
En alternativ förklaring kan vara att många övningar sker tillsammans med Finland. För 
att förbandet skall få övningstillfällen är det just i de övningarna. Kan inte förbandet 
ingå i den gemensamma organisationen står man utanför övningen. Fenomenet har 
skapat ett underifrån perspektiv, vilket gör att alla vill vara med. 
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6.5 Svar på frågeställning 
På frågan om vilket försvarssamarbete som var bäst för Sverige svarade Sverker Göran-
son - ”det är kombinationen som är det bästa för Sverige”.134 
Samma citat kan appliceras på forskningsfrågan Vilka drivkrafter fick Sverige att inleda 
samarbete med Finland angående ländernas försvar? 
Det var en kombination av alla tre modeller. Störst förklaringskraft har det rationella ak-
törsperspektivet sedan det organisatoriska perspektivet och minst förklaringskraft har 
maktkampsperspektivet då maktkampen i stort sett uteblev. 
Undersökningen ger en del förslag på Vilka faktorer anses ha intensifierat samarbetet? 
Den tydligaste som alla respondenter är inne på är det förtroende och den tillit som byggts 
upp mellan Finland och Sverige. Förtroendet startar mellan ministrarna och sprids ner 
genom hela organisationen, när man märker att man når framgång, ökar ambitionen för 
att ta sig ännu längre. 

6.6 Framtida forskning 
Ansatsen med denna undersökning var att genomföra den från både finskt och svenskt 
perspektiv mot Allisons och Zelikows teorier, den finska delen av undersökningen fick 
avgränsas bort under undersökningens genomförande. Intressant vore om någon kunde 
fylla den luckan i forskningen.  En annan intressant idé om framtida forskning är hur långt 
ett försvarssamarbete mellan Sverige och Finland kan gå, hur långt går det utveckla, vad 
är slutmålet? Undersökningen kan genomföras på ett liknande sätt med skillnaden att hu-
vudrespondenterna måste ha en aktiv roll i försvarspolitiken. 
 
 
 

                                                        

134 Göranson, ”Intervju 2019-09-12”. 
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