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Svenska perspektiv på strategisk flygtransport 

Sammanfattning: Uppsatsen avser studera vilken påverkan EU har haft på Sverige vad gäller anskaffning av 
försvarsmateriel. Vinklingen har varit en studie av förmågan strategisk flygtransport med de konkreta 
frågeställningarna: Vilka motiv framläggs i Sverige gällande anskaffning av strategisk flygtransport och hur 
förhåller sig svensk inriktning vad gäller anskaffning av strategiskt flygtransport gentemot den inriktning som EU 
har genom EDA? Genom att studera officiella dokument och även jämföra Försvarsmaktens perspektivplanering 
och EDA:s LTV analyseras vilka motiv som framförs och vilken samstämmighet det finns mellan Sverige och EU. 
Avslutningsvis diskuteras om det finns någon problematik med den europeiseringsprocess som sker. För att få 
förklaringar till hur de eventuella beroendena har kommit till uttryck har teorin runt europeisering använts, med 
fokus på mekanismer för ”top-down” och ”bottom-up”.  Resultatet av studien visar att behovet har uppstått i 
Sverige som ett resultat av påverkan från EU men vad gäller realiseringen av förmågan har Sverige visat en viss 
oavhängighet från EU. Samstämmigheten mellan de båda framtidsvisionerna har varit stor. Den diskrepans som 
hittats har kunnat återknytas till de svenska motiv som lett till realiseringen av flygtransportförmåga genom 
multinationellt inköp av C 17.                                                                                                                                             
Nyckelord: Strategisk flygtransport, C 17, SAC, SALIS, europeisering, perspektivplan och LTV.  

Strategic air transport from a Swedish angle 
 
Abstract: This essay aims to study to what degree the EU has influenced Sweden in terms of defence equipment 
procurement by examining the case of strategic air transport. The questions posed are: What motives are put forward 
in Sweden concerning the procurement of strategic air transport and how do Swedish and EU directives about the 
future of strategic air transport, relate to each other? Through a study of official documents and by comparing 
Swedish and EU visions, the stated motives and the concurrence of the visions are analysed. By way of conclusion 
there is a discussion about whether or not there may be any future problems with the Europeanization process. To 
interpret the results of the study the theory of Europeanization is used, focusing on top-down and bottom-up 
mechanisms. The results show that Swedish requirements are influenced by the EU but in realisation its own 
capability Sweden has showed a certain independence. The two visions appear to a large extent to be consistent. The 
discrepancy found could be linked to Swedish motives, which has led to the implementation of strategic air transport 
by multinational procurement of the C 17.  
Key words: Strategic air transport, C 17, SAC, SALIS, Europeanization, Swedish long-term defence plan and LTV.  
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Sverige har på grund av sin alliansfrihet drivit en säkerhetspolitik där 
försörjningstrygghet har varit central och i förhållande till sin storlek har landet haft en 
bred vapenindustriell bas med svenskägda vapenindustrier som Celsius, Hägglunds och 
Bofors. Den snabba teknologiska utvecklingen har gett försvarsmakter världen över 
möjligheten att erhålla allt mer komplexa system dock till en allt högre kostnad. Att 
inom Sverige framställa samtliga produkter på en systemnivå blir allt mer en omöjlig 
ekvation då kostnaderna för utveckling blir för höga. Samtidigt har det reella krigshotet 
drastiskt minskat för Sverige sedan murens fall och Sovjetunionens sammanbrott vilket 
har varit en implikation att minska på försvarsutgifterna. För att möta 
teknikutvecklingen och samtidigt hålla sig inom en minskande kostnadsram krävs ett 
antal åtgärder som en ökad satsning på exporten, ökad specialisering och därmed även 
ett ökat utbyte med andra länder för att hantera den egna vapenförsörjningen.  
 
Vapenindustrin har traditionellt haft ett starkt inslag av statligt ägande i Sverige och 
världen över. Orsakerna är flera och inte bara av säkerhetspolitiska utan även 
arbetsmarknadspolitiska skäl. För att titta närmare på hur de säkerhetspolitiska 
förutsättningarna har förändrats i Sverige så har kravet på att ha en nationellt oberoende 
försvarsindustri upphört och istället ersatts av ett försvarssamarbete framför allt inom 
Europa. Försörjningstryggheten löses istället med ett ömsesidigt beroende där 
samarbete regleras genom avtal.1 Den ökade avspänningen i Sveriges närområde har 
gjort detta möjligt. Samtidigt som kravet på nationellt oberoende har upphört så har det 
statliga ägandet minskat och marknadens logik har mer och mer fått styra 
försvarsindustrin. Sverige har inte varit ensamt om att dra ned på försvarskostnaderna. I 
Europeiska Unionens, EU:s, medlemsländer har försvarsutgifterna sjunkit med cirka  
30 % sedan det kalla krigets slut.2 
 
Samtidigt som försvarsutgifterna har tenderat att minska i Europa har den globala 
konkurrensen ökat. USA har bidragit till detta då de, under första hälften av 1990-talet, 
rekonstruerade sin försvarsindustri. Det gjordes bl.a. med hjälp av statliga medel.3 
USA:s försvarsindustrier dominerar marknaden och av världens 100 största 
försvarsindustrier, Kina inte inräknat, är 40 stycken USA ägda och de hade 63 % av 
försäljningen under 2005.4 
 
”Un-arrested, the trends points towards a steady contraction of the European defence industry into niche 
producers working increasingly for US primes. A combination of countermeasures is necessary. Higher 
levels of European investments are essential (in the interest of military capability as much as industrial 
policy) – if necessary by rebalancing within constrained defence budgets. (…) The need, in short, is to 

                                                 
1 Andrén Nils, Säkerhetspolitik.  Analyser och tillämpningar, Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2002, 
s. 159. 
2 Haaland Matlary Janne, “’The EU Made me Do It’: Drivers of Multinational Security and Defence 
Policy”, i Engelbreckt, Kjell och Hallenberg, Jan (red), The European Union and Strategy. An emerging 
actor, Oxon, Routledge, 2008, s. 35. 
3 Britz Malena, The Europeanization of Defence Industry Policy, Stockholms Universitet 
Statsvetenskapliga institutionen, 2004, s. 50. 
4 Sköns Elisabeth och Eamon Surry, SIPRI Yearbook 2007, chapter 9, Arms production, summary, 
hämtat 2008-02-19. http://yearbook2007.sipri.org/chap9/ 
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accept that the DTIB in Europe can only survive as one European whole, not as a sum of different 
national capacities.”5 
 
Försvarsindustrin är viktig för Europa och Sverige av många anledningar. Till att börja 
med är försvarsmaterielexporten en betydelsefull inkomstkälla för många europeiska 
länder men industrin är även en viktig faktor för den interna arbetsmarknadspolitiken. 
Dessutom kan tilläggas att den tekniska utvecklingen inom den civila och militära 
forskningen ”göder” varandra vilket gör att neddragningar vad gäller 
försvarsmaterielutveckling även får påverkan på utvecklingen av den civila 
motsvarigheten. Den ekonomiska säkerheten och försörjningstryggheten av 
vapenmateriel, som även om den inte längre kan anses vara enskilda länders 
angelägenhet utan idag baserar sig på ömsesidigt beroende, är en grundläggande 
komponent för säkerheten. Ömsesidigt beroende bygger på att även om inte EU är 
självförsörjande inom alla områden, så är unionen en viktig partner för 
medlemsländerna. Alla är del av ett system och tillsammans blir förmågan mer 
komplett.  
 
Trots att försvarsutgifterna har sjunkit, finns det behov av försvarsutveckling mot de 
nya hot och uppgifter, som medlemsländerna ser framför sig. Det är svårt att se hur 
dessa krav på förändring skall kunna genomföras av de enskilda länderna och behovet 
av konsolidering av Europas försvarsindustrier aktualiseras därmed ytterligare och har 
lyfts upp på EU:s bord. Försvarsmaterielsamarbete i EU beskrivs som en process där 
medlemsländerna söker samarbete och integration men att det är mer av ”ad hoc” 
karaktär där vissa länder är drivande.6  Detta är inte tilläckligt utan en mer effektiv och 
styrd process krävs för att behålla en stark försvarsindustri. 
 
2004 skapades ”European Defence Agency”, EDA, med uppgift att bl.a. stärka den 
europeiska försvarsindustrin. Även de stora länderna, som historiskt har föredragit en 
hög grad av autonomi och bilaterala samarbeten i sin säkerhetspolitik, inser nu att de 
behöver dela kostnader.7  
 
Hur förhåller sig svensk utveckling och anskaffning av försvarsmateriel till ovanstående 
beskrivning av försvarsindustriutveckling? Kan en studie av anskaffning av strategisk 
flygtransport ge några förklaringar av vilken påverkan europeiseringen har haft för 
svenskt vidkommande? Strategiskt transportflyg beskrivs som centralt för Europas och 
Sveriges förmåga att lyckas med sina åtagande i europeiska säkerhets- och 
försvarspolitiken, ESDP, och definierades tidigt som ett behov. Hur kommer en stor 
anskaffning från amerikansk försvarsindustri in i bilden? Finns det en motsättning med 
denna anskaffning kontra den europeisering som sker?  
 

                                                 
5 EDA: An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs (2006-10-03), 
s. 23-24 Förkortningen DTIB står för ”defence technological and industrial base”. 
6 Haaland Matlary Janne, “’The EU Made me Do It’: Drivers of Multinational Security and Defence 
Policy”, i Engelbreckt, Kjell och Hallenberg, Jan (red), The European Union and Strategy. An emerging 
actor, London, New York, Routledge, 2008, s.35. 
7 Ibid, s. 24. 
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1.2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att genom att titta på ett utvalt fall av anskaffning, strategisk 
flygtransport, inledningsvis analysera vilka motiv som anförs. Därefter ämnas 
undersöka, genom att se på samma anskaffningsfall, vilken samstämmighet det finns 
mellan svensk inriktning och den inriktning som EU har genom EDA:s försorg. 
Avslutningsvis avses också att diskutera om det finns någon problematik med en 
framtida anskaffning, liknande den för strategisk flygtransport, med tanke på den 
europeiseringsprocess som sker. 
 
Frågeställningar 
 

1. Vilka motiv framläggs i Sverige gällande anskaffning av strategisk 
flygtransport? 

 
2. Hur förhåller sig svensk inriktning vad gäller anskaffning av strategiskt 

flygtransport gentemot den inriktning som EU har genom EDA? 
 
Slutligen vill jag diskutera om det finns några indikationer på att en fortsatt utveckling 
av europeiseringen, så som den ter sig för fallet strategisk flygtransport, skulle försvåra 
en framtida anskaffning liknande den för strategisk flygtransport.  

1.3. Metod 
Först förs ett resonemang över hur anskaffning av försvarsmateriel förhåller sig till 
militärstrategi. Detta för att ge en bild över vilka drivkrafter som kan förväntas vid 
analysen. Därefter beskrivs den teori som valts för att analysera det material som 
beskriver anskaffningen av strategiskt transportflyg. Teorin är europeisering vilken är 
vanligt förekommande vid analyser runt internationella relationer med ett europeiskt 
perspektiv. Ett antal av de mekanismer som finns inom teorin beskrivs då de avses 
användas i kommande analys. Mekanismerna belyser hur europeisering kan tänkas ha 
haft en påverkan i de skeenden som omgärdar anskaffningen.   
 
För att få en bakgrund till varför behovet av strategisk flygtransport har uppkommit och 
realiserats men även för att svara på frågan vilka motiv det finns bakom svenskt 
deltagande i samarbetet att anskaffa detsamma, analyseras officiella dokument från 
Sverige, EU och ”North Atlantic Treaty Organisation”, Nato, men även tidigare 
forskning och intervjuer av handläggare i Försvarsmakten. Då svensk 
förmågeutveckling vad gäller strategisk flygtransport är tätt sammankopplat med de 
europeiska framstegen, beskrivs översiktligt arbetet i Europa. Detta för att analysera hur 
svenskt skeende förhåller sig till europeiskt. Faktorer (organiseringen av ”Battle 
Group”, BG, och materielsamarbetsorganisationer) som bedöms har haft en inverkan på 
processen belyses.  
 
Studien har även en begränsad framåtriktad ambition, då den undersöker 
samstämmigheten vad gäller försvarsmaterielstrategi mellan Sverige och EU. Detta görs 
med hjälp av en kvalitativ textanalys, där svensk perspektivplanering och EDA:s 
långtidsvision studeras. Med kvalitativ textanalys menas att det väsentliga för analysen 
tas fram ur texten genom att både se till textens delar, helhet och kontext. Då endast 
strategiskt transportflyg studeras är de slutsatser som kan dras begränsade. Dessa 
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konklusioner tillsammans med de mekanismer för europeisering som funnits i tidigare 
avsnitt är utgångspunkten för redovisning av dragna slutsatser. Avslutningsvis förs en 
diskussion runt en eventuell styrning av försvarsmaterielanskaffningen från EU:s sida 
och vilken problematik det kan ligga i detta, inte minst med en stor anskaffning av 
försvarsmateriel från USA. Den svenska benämningen på EDA är Europeiska 
försvarsbyrån. Dock används den i mycket begränsad omfattning vilket gör att i denna 
uppsats kommer förkortningen EDA användas genomgående 

1.4. Material 
För att analysera hur behovet av strategisk flygtransport har utvecklats i Sverige har 
dels propositioner och försvarsberedningens betänkande studerats men även 
Försvarsmaktens olika budgetunderlag. Dessa underlag beskriver de beslut som fattas 
och ger även en bakgrund till processen. De offentliga handlingarna har kompletterats 
med tidigare forskares studier i utvecklingen av bl.a. försvarspolitik. De offentliga 
texterna kan betraktas som primärkällor och kan anses fylla kraven för äkthet, 
oberoende och de skrevs i nära anslutning till att inriktningarna beslutades. Det skulle 
kunna finnas vissa politiska intressen att dölja vissa ställningstaganden, därmed kan det 
finnas en form av tendens då helheten inte med nödvändighet beskrivs. 
 
Det som legat till grund för motsvarande studie av Europas utveckling har i första hand 
varit officiella ställningstaganden av Europeiska rådet kompletterat med tidigare 
forskning samt visst offentligt underlag från USA. Även för dessa offentliga texter kan 
sägas att kriterierna för äkthet, oberoende och tid uppfylls. Offentliga 
ställningstaganden från Europeiska rådet är utsagor som utkristalliserats som 
medlemmarnas gemensamma vilja och kan därför sägas vara fria från tendens. 
 
För att studera realiseringen av strategisk flygtransport har de officiella dokumenten 
kompletterats med ett fåtal intervjuer av personal ur Försvarsmakten. Dessa har arbetat 
med själva anskaffandet av strategiskt flygtransport eller på inblandade institutioner och 
kan därför komplettera de officiella dokumenten med vissa fakta runt själva 
händelserna. Fakta har i första hand tillförts vad gäller svensk utveckling men då de 
också arbetat internationellt så har även viss information vad gäller EU nivån getts. För 
att undvika att tendenskriteriet skall ifrågasättas har deras utsagor i de flesta fall kunnat 
vidimeras med de offentliga källorna.  
 
Den sista delen i uppsatsen har det empiriska underlaget till allra största del utgjorts av 
Sverige respektive EDA:s officiella framtidsvisioner. Dessa båda förlagor har utarbetats 
med ett brett deltagande av aktörer och är utvalda med tanke på att de är producerade 
vid ungefärlig samma tidpunkt vilket torde ge ett jämförbart resultat. Även dessa kan 
betraktas som primärkällor. 
 
Vad gäller materialet runt använd teori har tidigare forskning från framför allt tre 
författare nyttjats. Två av dessa har valts just för att de har haft ett svenskt perspektiv på 
sin forskning. Slutligen har svenskt militärstrategisk doktrin utsetts för att ge fallet sin 
militärstrategiska inramning, då en doktrin skall uttrycka den kunskap som utgör 
grunden för det svenska militära försvaret.  
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1.5. Avgränsningar 
Utvecklings- och anskaffningsprocessen av försvarsmateriel är komplex och består av 
en mängd olika typer av aktörer och materiel. Materielen består av allt ifrån enkla 
skjutvapen som det inte finns behov av att genomföra någon speciell typ av 
integrationsprocess för, till vapen och materiel som sätts ihop till system av system. 
Denna uppsats är en begränsad studie av en förmåga nämligen strategiskt transportflyg. 
Förmågan är en av flera som efterlyses av EU. Dock är strategisk flygtransport centralt 
för att lyckas med den snabba expeditionära förmåga som är grundläggande i 
”European Security and Defence Policy”, ESDP. Systemet kräver avsevärda 
investeringar vilket också gör det både politiskt och ekonomiskt intressant eftersom 
ekonomiska drivkrafterna är starka.  
 
Aktörerna i utvecklings- och anskaffningsprocesserna är också otaliga. För att nämna 
några inom Försvarsmakten så är insatsförbandschefen en intressent som efterlyser nya 
förmågor för att utföra sina uppgifter. En annan är försvarsgrenschefen som vill 
förbättra och föra fram sin försvarsgren. Vidare är industrin en central aktör som med 
nya innovationer skapar behov hos försvarsmakter. Olika nationer är också deltagare 
med skiftande intressen - allt ifrån att utöva stormaktspolitik till att endast försvara sina 
gränser. Uppsatsen är dock ämnad att beskriva deklarerade svenska militärstrategiska 
behov kopplat till strategisk flygtransport. Dessa behov är en konsekvens av den 
svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Därför analyseras endast vad som uttrycks på 
den centrala nivån i Försvarsmakten och vad regeringen och dess representanter 
deklarerar. Olika försvarsindustriintressen beskrivs inte explicit utan sammanfogas till 
ett nationellt perspektiv, där tyngdpunkten ligger i de officiella utsagor som regering 
och Försvarsmakten anför. Tilläggas kan att materielanskaffning också har ett stort mått 
av sekretess i sin process, både av politiska och industrikonkurrensmässiga skäl, vilket 
ger begränsningar om målsättningen med analysen skulle vara att få fram 
bakomliggande motiv. Som exempel kan nämnas Försvarsmaktens materielplan, men 
även inriktning för samarbete med andra länder och internationella organisationer, är 
hemlig och kan inte citeras i denna uppsats. Valda mekanismer för europeisering kan 
ändå utläsas då dessa kan spåras till förändringar av officiell policy och organisation 
etc.  Vidare undersöks hur behovet av strategiskt transportflyg har behandlats av EU för 
att utröna relationen mellan Sverige och EU. Andra aktörer som Nato berörs perifert vid 
de tillfällen då den svenska processen direkt påverkas av organisationen. 
 
Då ett svenskt perspektiv anläggs vid analysen tar uppsatsen tidsmässigt avstamp från 
där svenskt behov ursprungligen kan härledas till, dock kompletterat med en historisk 
tillbakablick. För att ta itu med uppsatsens något framåtblickande frågeställning, 
begränsas undersökningen till de inriktningar vad gäller materielanskaffning som 
deklarerats 2006 från Sverige respektive EDA. Att tiden för producerandet är nästan 
detsamma för de båda dokumenten gör att ingen hänsyn behöver tas till ett förändrat 
omvärldsläge. Självklart kan förändringar ha skett sedan dess men jämförelsen torde 
ändå ge svar på frågan om samstämmighet för strategiskt transportflyg, då behovet har 
funnits deklarerat sedan ett par år på både svensk och EU nivå. Då endast strategiskt 
transportflyg undersökts så är antalet slutsatser som kan dras begränsade. Det kan t.ex. 
finnas skillnader vad gäller typ av anskaffning, där flygsystem generellt är dyra och 
kräver stor noggrannhet vad gäller utformning för att klara tuffa flygsäkerhetskrav.  
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1.6. Centrala begrepp  
Strategisk flygtransport 
För att definiera vad strategisk flygtransport innebär, kan en utgångspunkt vara från de 
förmågor som önskas uppnås. Det kan gälla behovet om att flyga långt, kunna lasta tung 
och skrymmande materiel såväl som en stor mängd personal. Detta kan uppfyllas av 
stora civila transportflygplan. Till det kommer önskan om snabbhet vilket innebär en 
mängd saker. Dels skall transporten finnas tillgängliga med kort förvarning vilket 
innebär att flygplanen måste vara i användarens ägo eller förhyrda av densamme, 
alternativt att det finns någon form av beredskapskontrakt som kan utlösas. Snabbhet 
kan också innebära att inflygning krävs direkt i operationsområdet utan en tidsödande 
omlastning till annat fordon. Det kan i sin tur betyda att landning måste kunna ske på 
primitiva flygplatser där även längden på landningsbanan är begränsad. Hotbilden kan 
även kräva varnare och motmedel för egenskydd.  
 
I en arbetshandling från Högkvarteret, vilken var tänkt som särskild redovisning till BU 
06 vad gäller just strategiska transporter, definieras dessa som transport av personal 
och/eller materiel från avtransportområde till insatsområde. Kännetecknande skall vara 
långt avstånd, stor lastvolym och för flygplan hög marschfart. Nato har en definition av 
strategiska flygtransportoperationer där det beskrivs som transport av personal och 
materiel mellan skådeplatser, ”theatres”. Här uttrycks inga direkta krav om skydd och 
landningsförmåga på enklare typer av banor vilket inte heller behövs där inte hotbilden 
mot lufttransporter är fientlig. Det kan konstateras att behoven kan se olika ut därför 
kan en definition, där exakta krav inte ställs, vara att föredra. 
 
”strategic air transport – The movement of personnel and materiel by air in accordance with a strategic 
plan.”8  
 
Ovanstående definition är den som uppfångar essensen av strategiskt flygtransport. 
Dock är preciseringen för grov för att vara lämplig för denna analys därför är det också 
nödvändigt att gå vidare och även bestämma betydelsen av strategiskt transportflygplan.  
 
Strategiskt transportflygplan 
I Natos definition av ett strategiskt transportflygplan så uttrycks det så enkelt som att 
det är ett flygplan som skall kunna transportera last över långa avstånd. 
För att se närmare på en definition av strategisk transportflygplan som kan vara giltig 
för svenska behov, togs det i slutet av år 2005 fram mer specifika krav inför en 
eventuell upphandling. De civila transportflygplan som tidigare hyrts in och använts 
skulle inte kunna landa på de korta banor som kunde bli aktuella för Sverige och de var 
dessutom inte utrustande med någon form av motmedel. C 130, som ingår i den svenska 
flygplanparken, har utrustning för egenskydd men kan inte ta den skrymmande last som 
krävs. Behovet sattes till att CV 90 eller HKP 10 skulle kunna transporteras samt att 
flygplanet skulle kunna ta minst 28,8 ton 2800 NM utan mellanlandning eller 
lufttankning. Med detta krav exkluderades inte A400M som jämförelsevis endast 
rymmer en HKP 10 där C 17 kan lasta två.9  
 

                                                 
8 Försvarsdepartementet i USA, Joint Publication 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms, 
utgiven 2001-04-12, rättad 2007-10-17, s. 515.  
9 Parkner Claes, Överstelöjtnant, INSL, FTS A0, HKV FM. Stockholm 2007-12-03. 
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Sammanfattningsvis kan sägas om strategisk transportflygplan att de definieras efter 
behovet och det kan variera mellan aktörer. Tillgången på marknaden får även styra hur 
behovet sätts. Då denna studie har svensk perspektiv utgår definitionen från 
Försvarsmaktens behov dvs. att C 130 inte är att beteckna som strategiskt 
transportflygplan men att den europeiska varianten, i form av A400M, ligger precis på 
gränsen.  

1.7. Uppsatsens disposition  
Uppsatsen består av fyra delar. Första delen ger kontexten till uppsatsen med ett 
inledande avsnitt där bakgrund och syfte skildras såväl som det militärstrategiska 
sammanhanget. Här beskrivs också den metod och teori som används i uppsatsen. Den 
inledande delen omfattar kapitel ett till tre.  
 
I andra delen, kapitel fyra, analyseras hur behovet av strategisk flygtransport har 
uppkommit och realiserats i Sverige. Kapitlet är uppdelat i två delar där den första 
halvan ägnas åt att beskriva behovets uppkomst och den andra halvan hur förmågan har 
realiserats. Under detta kapitel finns också några av de samarbetsorganisationer, som 
haft betydelse för processen, beskrivna och det avslutas med en sammanställande 
analys. 
 
För att få ytterligare belyst de motiv som ligger bakom att förmågan strategisk 
flygtransport skapas i Sverige, jämförs svenskt perspektivplanering med EU:s i form av 
EDA:s ”Long Term Vision”, LTV. Denna text utgör del tre och återfinns under kapitel 
fem.  
 
Den sista delen, kapitel sex, ägnas åt slutsatser och diskussion. Här binds resultatet från 
analyserna i del två och tre ihop vad gäller frågeställningen om de motiv som framläggs 
i Sverige inför anskaffning av strategisk flygtransport. Även slutsatser, för den 
jämförande analysen mellan EDA och svensk framtidsvision, redovisas. I kapitlet förs 
också en diskussion över den problematik som kan finnas vid framtida anskaffningar 
med tanke på den europeiseringsprocess som sker. Kapitlet avslutas med förslag på 
vidare forskning.  
 
2. Militärstrategiskt sammanhang 
För att placera anskaffningen av strategiskt transportflyg i sitt militärstrategiska 
sammanhang redovisas under denna rubrik på vilket sätt resurser, i form av 
försvarsmateriel, beskrivs ha betydelse för Försvarsmakten. Ungefär hälften av 
Försvarsmaktens budget åtgår till materielanskaffning i någon form och 
försvarsmaterielen är självklart en viktig del av våra förband. I Försvarsmaktens 
definition av strategi finns utvecklandet av resurser som en del i definitionen. Resurser 
avser både personal, anläggningar och materiel. 
 
”Plan eller förhållningssätt i form av mål, medel och metoder för hur tillgängliga resurser bör utvecklas, 
tillföras eller användas för att uppnå överordnade syften”.10 
 

                                                 
10 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, 2002, s. 61. 
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Utveckling och anskaffning av materiel utgör en strategi som rör förberedelser för 
krigföring och som måste samordnas med rent militära faktorer men som rör 
användandet men också med ekonomiska och politiska faktorer. I samverkan med den 
ekonomiska faktorn finns det en paradox. En grundläggande förutsättning är att för 
försörjningen av arméer krävs en god ekonomi i landet. Därför bör alternativ där 
rationalitet befrämjas väljas och det finns starka ekonomiska drivkrafter för exempelvis 
centralisering och högre grad av specialisering av verksamhet. En mer centraliserad och 
specialiserad verksamhet gör dock samtidigt vårt samhälle mer sårbart och betydligt 
lättare att slå ut både av naturens krafter och fientligt sinnade aktörer. Det kan tyckas 
som en svår balansgång mellan både ekonomiska och militärstrategiska drivkrafter.  
 
Ser vi vidare till begreppet ekonomisk säkerhet, var det under kalla kriget starkt 
förknippat med försörjningstrygghet genom egen industri och lagerhållning. Begreppet 
har nu utvecklats till ett ömsesidigt handelsberoende. Därmed får utrikespolitiska 
faktorer ökad betydelse.  
 
”Försvarsmakten är beroende av att det finns industriella förutsättningar nationellt eller utomlands för att 
få tillgång till förnödenheter samt krigsduglig och kostnadseffektiv materiel anpassad för modern 
krigföring.”11 
 
Ökad grad av specialisering drabbar också försvarsindustrin, där brett ”know-how” inte 
längre finns att tillgå inom landets gränser vilket gör att vi behöver försvarspolitiska 
relationer till andra stater. Det kan konstateras att komplexiteten har ökat vad gäller 
försvarsmaterielanskaffningen, inte bara på grund av de tekniksprång som har skett utan 
också för att flera aktörer och drivkrafter har fått ökad betydelse efter murens fall. 
 
”Det gamla systemet byggde på militär rationalitet men det nya på ekonomisk rationalitet – kontroll över 
de ekonomiska flödena i centrum.”12 
 
Oundvikligt i sammanhanget är också att nämna utvecklingen av Försvarsmaktens 
uppgifter mot den internationella sidan. Vilket får en direkt konsekvens vad gäller 
samordning för att skapa interoperabilitet. Interoperabilitet innehåller många moment 
där anpassning av utrustning för en multinationell insats är en del.  
 
”Militärstrategi omfattar samordningen av militära maktmedel, nationellt eller multinationellt, inom en 
eller flera krigsskådeplatser, för att nå de strategiska målen. På den militärstrategiska nivån klarläggs 
målen utifrån de överordnande politiska syftena samt vilka militära resurser och metoder som skall 
användas. Överbefälhavaren är ansvarig för att statsmakternas behov av militära medel för 
konflikthantering tillgodoses genom att stridskrafter med rätt förmåga finns tillgängliga för insatser inom 
givna tidsramar.”13 
 
Ovanstående diskussion runt definitioner och samband tecknar en allt mer komplicerad 
bild av vilka drivkrafter som ligger bakom en försvarsmaterielanskaffning och hur den 
kopplas till militärstrategi, där materielen är en väsentlig komponent av de militära 
resurserna.   
 

                                                 
11 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, 2002, s. 116. 
12 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2006, Stockholm, HKV, 2006, s. 51. 
13 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, 2002, s. 70. 
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Det finns också ytterligare ett perspektiv på utveckling och anskaffning av 
försvarsmateriel som är värt att redovisa och det är tidsaspekten som här gör sig mycket 
tydligt. Ekonomiska drivkrafter har en tendens att verka med en viss kortsiktighet där 
aktieutdelning sker på årsbasis. Även det politiska perspektivet har en begränsande 
tidsaspekt, där valperioderna sätter någon form av ambitionsgräns. Verkningarna av 
beslut om försvarsmaterielanskaffning har däremot ett annat tidsperspektiv där 
avancerade och dyra system kan generera en utvecklingsperiod på både en och två 
politiska mandatperioder. Bindningen sker inte bara till själva anskaffningen utan 
resulterar i åtaganden vad gäller utbildning och underhåll. En större 
försvarsmaterielaffär med ett annat land kan därmed ge ett behov av ett långsiktigt 
försvarspolitiskt samarbete. Vid anskaffning av materiel utomlands kan det också vara 
fråga om motköpsaffärer som i och för sig inte behöver hamna inom försvarsindustrin. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att säkerhetspolitik erhålls genom en samverkan 
mellan handels-, bistånds-, utrikes- samt försvarspolitik samt att det inte alltid är som 
deras mål och medel överrensstämmer med varandra.  
 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1. Teori 
För att analysera förhållandet mellan Sverige och EU ter sig teorierna runt 
europeisering vara ett gott val att grunda sin analys runt. Europeisering kan, liksom 
teorin runt globalisering, vara viktig för förståelsen för de strukturella förändringar som 
sker inom samhällsvetenskapen. Teorin runt globalisering finns det hänvisat till i 
materialet som använts vid skrivandet av denna uppsats, dock främst för att 
åskådliggöra de hot som redovisas. Tidigare forskning som hänvisats till vad gäller 
policys för försvarsindustrin och försvarspolicy har använt europeisering i någon form. 
 
Europeiseringsbegreppet är brett inte bara geografiskt, där det kan omfatta EU:s 
medlemsstater, men också den påverkan det har på världen utanför. För att ge en 
översiktlig beskrivning på vad europeisering är kan det vara klokt att börja med vad det 
inte är. För det första är europeisering inte något så enkelt som konvergens, då t.ex. 
policys som införs på nationell nivå med anledning av ett EU program, kan skilja sig åt 
mellan länderna. Det kan inte heller förklaras endast med benämningarna 
harmonisering eller koordinering då införandet av en EU policy kan leda till t.ex. 
mångfald eller konkurrens. Europeisering är inte heller politisk integration. 
Europeisering skulle inte existera utan europeisk integration men teorin runt 
europeisering tar vid när en inledande integrering redan har skett för att därefter 
beskriva de processer som sker mellan de institutioner som skapats.14 
 
Att undersöka utveckling och anskaffning av försvarsmateriel är speciellt då det har 
med både säkerhets- och ekonomiska aspekter att göra. Det gör processerna om möjligt 
än mer komplexa då inte bara aktörer på olika nivåer berörs utan även aktörer för de 
olika områdena. För att beskriva hur europeisering kommer till uttryck kan de 
förändringar som uppfattas hänföras till mekanismer för teorin. För det första kan 
förändringar ske därför det finns en påtryckning att en anpassning skall ske. Här är det 
                                                 
14 Radaelli Claudio, ”The Europeanization of Public Policy” i Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio 
(red), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, 2003, s. 33. 
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vanligt förekommande att förhålla sig varifrån trycket har kommit. Det talas om ”top-
down” när den europeiska nivån påverkar den nationella och ”bottom-up” när trycket 
kommer från den nationella nivån. För att förenkla det hela kan dessa mekanismer 
hänföras till mekanismer av vertikal karaktär. Det finns därmed risk att missa vissa 
nyanser med mekanismer som startar som vertikala förutsättningar men som får 
horisontella konsekvenser. Till detta kan alltså också läggas mekanismer av horisontell 
karaktär som tittar på europeisering som en process där det inte finns någon påtryckning 
att anpassa sig till europeisk policymodell. Anpassning sker på grund av marknaden 
eller genom sociala mönster. Aktören gör ett val av policy utifrån vad som är 
lämpligast.15  
 
Mekanismen kan också sakna riktning eller kanske bättre uttryckt där riktningen inte är 
det väsentliga i sammanhanget. Processerna i europeiseringen och dess återverkningar 
nationellt kan anses svåra att härleda ursprunget ur. Det kan istället konstateras att 
policyn förändras inom strukturen i en interaktion mellan olika aktörer och att staterna 
kan sägas vara inneslutna i EU.16 Exempel på mekanismer är här ”embeddedness” 
genom anpassning till policys av ”europeisk” modell. Som exempel kan också nämnas 
”embeddedess” genom en reaktion på policys kännetecknande av frivillig konkurrens 
eller förhandling och ”embeddedness” genom lärdomar och övertygelse.17  
 
Försvarsindustrisamarbetet inom EU beskrivs som en ”bottom-up” process.18 Alltså en 
vertikal mekanism där den nationella nivån är ursprunget till processen. Intressant för 
denna analys är att EDA är en institution framtaget för att få en mer effektiv 
försvarsmaterielprocess genom att anamma en utveckling mot ”top-down” dvs. att det 
skall finnas ett tryck på medlemsstaterna att följa EU: s inriktningar.19 Uppsatsen avser 
därför framför allt att undersöka de vertikala mekanismerna och se om det finns några 
indikationer på förändring i polaritet. Definitionen av tryck i denna analys är i form av 
påverkan, inte nödvändigtvis tvingande lagar och förordningar. Risken med att söka 
efter indikationer för en viss mekanism är att andra tecken missas. De vertikala 
mekanismerna riskerar också att förenkla förklaringarna till ett förlopp då 
interaktionerna mellan aktörerna är intensiv och en början på en process kan vara svår 
att utläsa ur de officiella dokument som denna uppsats bygger sin empiri på. Detta 
indikerar att endast begränsade slutsatser kan dras från undersökningen men att den 
ändå är intressant, då syftet med skapandet av EDA är så tydligt.  

                                                 
15 Radaelli, Claudio, ”The Europeanization of Public Policy” i Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio 
(red), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, 2003, s. 41. 
16 Mörth Ulrika, “Europeanization as Interoretation, Translation, and Editing of Public Policies”, i 
Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio (red), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, 
2003, s. 174. 
17 Eriksson Arita, Europeanization and Governance in Defence Policy – The Example of Sweden, 
Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 2006, s. 57-58. 
18 Engelbrekt Kjell, “Machiavelli and the making of a European security and defence strategy”, i 
Engelbreckt, Kjell och Hallenberg, Jan (red), The European Union and Strategy. An emerging actor, 
London, New York, Routledge, 2008, s. 18 
19 Haaland Matlary, Janne “’The EU Made me Do It’: Drivers of Multinational Security and Defence 
Policy”, i Engelbreckt, Kjell och Hallenberg, Jan (red), The European Union and Strategy. An emerging 
actor, London, New York, Routledge, 2008, s. 36. 
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3.2. Tidigare forskning 
Forskning om EU:s utveckling är omfångsrik. Även inom säkerhets- och 
försvarspolitiken är utbudet stort. EU har ett eget institut för forskning vilket även 
Sverige har med Försvarets Forskningsinstitut, FOI. Dessa inrättningars resultat finns 
även inarbetade i bl.a. svensk perspektivplanering.  
 
Då denna uppsats har haft ett svenskt perspektiv har Arita Erikssons doktorsavhandling, 
Europeanization and Governance in Defence Policy, varit en utgångspunkt, vilken 
undersöker om europeisering kan förklara förändringen i svensk försvarspolitik. Det 
konstateras att EU har haft stort inflytande bl.a. i skapandet av ”Battlegroups”, BG, och 
att svensk anpassning har skett speciellt vad gäller kapacitetsbehov för att få en global 
förmåga. Både beslut och implementationen av detsamma har blivit en gemensam 
angelägenhet. Med anknytning till detta noteras också att områden som har en indirekt 
påverkan på försvarspolitiken, likt industripolicys, också utvecklats mot en ökad 
påverkan från EU bl.a. med skapandet av EDA och att detta troligen kommer resultera i 
en direkt påverkan på försvarspolitiken. Slutligen registreras också, kanske på grund av 
sin mindre storlek och begränsade strategiska ambitioner, att Sverige verkar vara mer 
av en som följer andra vad gäller den militära delen av försvarspolitiken.20 
 
Janne Haaland Matlary har skrivit ett kapitel ’ i boken ”The European Union and 
Strategy”, där bl.a. de drivande krafterna i EU:s säkerhetspolitik undersöks. EDA 
tillsammans med EUMS uppfattas vara försök på den politiska nivån till strategisk 
utveckling.21  
  
Malena Britz har, med utgångspunkt från Europeisk integrationsteori, i sin 
doktorsavhandling undersökt europeiseringen vad gäller försvarsindustripolicy. 
Fokusen har varit på svensk utveckling. Studien visar bl.a. hur försvarsindustrin blivit 
mer av en ekonomisk fråga än tidigare och att säkerhet vad gäller försörjning av 
försvarsmateriel kan uppnås genom samarbete.22  
 
För att beskriva uppsatsens bindning till teorin runt europeiseringsbegreppet, har i första 
hand Claudio M. Radaellis schematisering runt teorin använts. Även Arita Eriksson 
tidigare nämnda doktorsavhandling och Ulrika Mörths23 tolkningar har studerats då det 
finns en fara att allt för ensidigt tolka empirin.   
 
För att se mer till den militärstrategiska nivån vad gäller Sveriges förhållande till EU 
har Anders Mihlzéns C-uppsats varit en källa, där författaren har jämfört uppgifter och 

                                                 
20 Eriksson Arita, Europeanization and Governance in Defence Policy – The Example of Sweden, 
Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 2006. 
21 Haaland Matlary, Janne “’The EU Made me Do It’: Drivers of Multinational Security and Defence 
Policy”, i Engelbreckt, Kjell och Hallenberg, Jan (red), The European Union and Strategy. An emerging 
actor, London, New York, Routledge, 2008. 
22 Britz Malena, The Europeanization of Defence Industry Policy, Stockholms Universitet 
Statsvetenskapliga institutionen, 2004. 
23 Mörth Ulrika, “Europeanization as Interoretation, Translation, and Editing of Public Policies”, i 
Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio (red), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, 
2003. 
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operativa krav som ställs på Försvarsmakten med de målsättningar och kapacitetsbehov 
som finns inom EU.24 
 
Sven Hanssons har i sin C-uppsats inte behandlat integration och europeisering utan 
haft en mer teknisk vinkel då han analyserat hur BG insatstid påverkar transporterna, 
vilket ändå varit en intressant aspekt för en uppsats behandlande svensk strategisk 
flygtransport. Genom att ta fram ett antal modeller har materielflödet hypotetiskt 
beräknats. I sina resultat har han bl.a. fått fram strategisk flygtransports interimslösning, 
SALIS, kapacitet att lösa BG flygtransportbehov.25  
 
Med denna uppsats om strategisk flygtransport, undersöks om införandet av förmågan 
kan visa exempel på att EU i ökad omfattning även påverkar själva implementeringen 
av kapaciteter.   
 
4. Strategisk flygtransport – hur uppkom behovet och hur har 
arbetet med att realisera det framskridit? 

4.1. Uppkomst av behovet av Strategisk flygtransport 
I Sverige finns en lång historia av fredsbevarande och humanitära insatser där svenska 
flygvapnet har deltagit med sina transportflygplan C 130 som införskaffades så tidigt 
som 1965. Dessvärre kan C 130 endast ta begränsad last vilket gör att det faller in under 
begreppet taktisk transportflygplan. I samband med Kuwaitkriget transporterades ett 
fältsjukhus till Saudi-Arabien, där assisterades också C 130 av en An-124 ur Aeroflot 
för en transport. Osäkerhet om civilflyg skulle kunna släppas in så nära stridigheterna 
och även mycket stora kostnader bl.a. för försäkringspremier gjorde att det endast blev 
en flygning. Civilflyg nyttjades därefter endast för första delen av sträckan med 
omlastning till C 130 på Cypern. Även i inbördeskrigets Jugoslavien skeppade C 130 
förnödenheter till civilbefolkningen. Hotet mot luftbron gjorde dock att Sverige rustade 
några av sina C 130 med motmedelsutrusning för att störa ut framför allt markrobotar.26 
Dessa bägge exempel illustrerar väl behovet av strategiskt transportflyg där flygplanen 
behöver ha utrustning för egenskydd, kunna transportera last långa sträckor och landa 
på mindre flygfält. Sverige har dock löst sina behov med hjälp av C 130 och inhyrd 
civil transport och någon anskaffning av strategiska transportflygplan har inte varit 
aktuellt före 2000-talet. 
 
1995 gjorde Sverige vad som kan ses som ett avgörande vägval då landet blev medlem i 
EU och därmed även i deras gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, Gusp.  
För att få alla redskap till Gusp, beslöt EU: stats- och regeringschefer 1999 vid 
Europeiska rådet i Helsingfors att utveckla en Europeisk militär krishanteringsförmåga 
med vilken EU skall kunna skicka ut upp till 60 000 man till ett krisområde. För att 
hantera de krav på militär förmåga som detta skulle medföra så skulle en metod tas 
fram för att regelbundet, genom samråd, möta dessa. I samband med detta sades det 
också att medlemsstaterna skulle använda befintliga försvarsplaneringsprocedurer som 

                                                 
24 Mihlzén Anders, En användbar Försvarsmakt – här och nu., Stockholm, Försvarshögskolan ISS, C-
uppsats, 2006-08-07 323/6:1.  
25 Hansson Sven, Vad innebär EU-Battle Groups insatstid för dess transporter?, Stockholm, 
Försvarshögskolan KVI, C-uppsats, 2005-04-20 19 100:2000 
26 FlygvapenNytt nr 4, Flygande samariter, Stockholm, Flygvapnet, 1995, s. 46-47.  
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fanns tillgängliga i Nato och i ”Planning and Review Process”, PARP.27 Detta var 
startskottet till en mängd processer. Så tidigt som i juni 1999 under europeiska rådets 
möte i Köln hade behovet av att utveckla strategiska transporter identifierats.28 Att det 
redan innan beslutet om en gemensam europeisk krishanteringsförmåga fanns ett behov 
av att kunna ha en expeditionär förmåga kan uttolkas ur att åtta europeiska Nato 
medlemmar redan 1997 gick samman och gav ut ett ”Request of Proposal” angående 
strategisk flygtransport. Som svar gick flygindustrierna i dessa nationer samman i ett 
partnerskap som nu kallas ”Airbus Military” som sedermera skrev kontrakt på 180 
A400M.29 Detta behandlas vidare nedan, under rubriken ”Realisering av strategisk 
flygtransport”.  
 
En arbetsgrupp ”Headline Goal Task Force, HTF” fick till uppgift att utveckla vilka 
förmågor som behövdes. Vid en första konferens vad gäller förmågor i november 2000 
fick medlemsländerna anmäla nationella förband till den europeiska 
krishanteringsstyrkan. Här identifierades att det saknades bl.a. strategisk flygtransport.30  
Det noteras också under europeiska rådets möte i Nice samma år.31 Innan formella 
former för samarbete för att hantera brister i förmåga fanns, togs vissa initiativ bl.a. 
skrevs ett ”Memorandum of Understanding” MoU mellan Tyskland och Nederländerna 
2001 och kort därefter fanns en överenskommelse om att sätta upp ett europeiskt 
flygtransportkoordineringscenter.32 För att beskriva processen lite tydligare kan de olika 
förmågekatalogerna som togs fram beskrivas. Först skapades ”Helsinki Headline Goal 
Catalogue”, HHC, där det skrevs ned vilka resurser som krävs för den Europeiska 
krishanteringsstyrkan, och i ”Helsinki Force Catalogue”, HFC, skrev medlemsländerna 
in vilka resurser de skulle bidraga med. Under svenska ordförandeskapet 
kompletterades HFC med vilka förband som fanns tillgängliga redan 2001 och detta var 
som en grund för en andra kapacitetskonferens där man skapade en tredje katalog, 
”Helsinki Progress Catalogue”, HPC, där brister i HFC i förhållande till HHC 
redovisades.33 
 
Försvarsmakten hade samtidigt börjat analysera konsekvenserna för organisationen och 
Sverige listade, våren 2000, sina första styrkor till EU-registret. Intressant här är att det 
inte fanns fasta organisationsstrukturer för detta arbete utan, Sverige och andra 
medlemsstaterna, tog egna initiativ. Även Försvarsmakten började med egen ansats 
arbeta med frågan och i en första rapport till regeringen i mars 2000 föreslog berörda 
hur arbetet kunde organiseras.34 Regeringen skriver i sin proposition 2001, under 
rubriken logistik, att stöd från den civila sektorn kunde behövas vad gäller 
transportresurser.35 I motsats till tidigare forskning har inga uttalanden kunnat hittas där 

                                                 
27 Europeiska rådet, Report from the European Council to the European Parlament in the progress 
achived by the European union 1999, annex IV.  
28 Europeiska rådet, Presidency conclusion Cologne European Council 3 and 4 juni 1999, annex III 
29 Airbus military, A Partnership Without Precedent, Hämtat 2007-12-03, 
http://www.airbusmilitary.com/commitment.html 
30 Eriksson Arita, Europeanization and Governance in Defence Policy – The Example of Sweden, 
Stockholms Universitet, 2006, s. 163. 
31 Europeiska rådet, Nice European Council meeting 7, 8 and 9 December 2000. 
32 Eriksson Arita, 2006, s. 182. 
33 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Stockholm 2001-09-26, s. 23. 
34 Eriksson Arita, 2006, s. 157. 
35 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Stockholm 2001-09-26, s. 168.  
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regeringen redan 2001 pekar ut just transportkapaciteter som lämpligt internationellt 
samarbete.  
 
I en strategi för materielförsörjning beskrivs ett samband mellan utveckling av det 
militära försvaret och behovet av materielutveckling samt forskning. Att det skall 
skapas goda förutsättningar för internationellt samarbete och för, en inom vissa utvalda 
områden, konkurrenskraftig industri. Att det är viktigt för den inhemska industrin att 
exportera försvarsmateriel poängteras också. Det påtalas också att försvarsindustrin 
skall ha förmågan att anpassa sig mot hot och risker i framtiden.36  
 
I november 2001 genomfördes en andra konferens i EU som behandlade framtagande 
av förmågor. Här påtalades det att ett strategiskt partnerskap med Nato behövdes.37 I 
Nato hade det 1999, parallellt med EU:s arbete, startat upp ”Nato Defence Capability 
Initiativ”, DCI, detta inte endast för att svara upp mot artikel fem utan också för att 
svara upp mot kraven som deras snabbinsatsstyrka krävde. Nato antar 1999 också ett 
nytt strategiskt koncept. År 2002 utvecklades processen för förmågautveckling 
ytterligare till ”Prague Capabilities Commintment”, PCC, där bl.a. behov av att 
bekämpa terrorism infördes samt förmåga till flygtransport betonades. PCC fokuserade 
på ett mindre antal mål med ”Nato Response Force”, NRF, i tankarna. Ett av målen var 
strategisk flygtransport och det framhölls även multinationellt samarbete.  Därefter togs 
olika initiativ av ett antal länder för att leda en gemensam anskaffning. Tyskland ledde 
ett konsortium som skulle anskaffa strategiska flygtransportkapaciteter.38 Då EU av 
flera anledningar påtalar vikten av samarbete med Nato skapades det en samarbetsgrupp 
som skulle säkerställa detta och att Nato kunde följa och deltaga i arbetet med 
förmågeskapandet.39  
 
Efter att medlemsstaterna träffats ett antal gånger kom år 2002 medlemmarna i EU 
överens om en första struktur, ”European Capability Action Plan”, ECAP, för att 
hantera de brister i förmåga som fanns. Olika grupper arbetade med olika delar 
däribland strategisk flygtransport. Den första fasen för ECAP genomfördes med 19 
grupper och var klar i maj 2003. Alla medlemsstater deltog i varierande omfattning. För 
att komma framåt vad gäller anskaffning arbetade grupperna med planer och program 
för att medlemsstaterna skulle kunna implementera nya kapaciteter.40 Sverige deltog i 
ett antal grupper men inte i gruppen som hanterade strategisk flygtransport. 
Försvarsmakten tittade på vilka grupper Sverige skulle vara med i och de fann att 
strategisk flygtransport inte var aktuellt på grund av inget behov hade konstaterats av 
Försvarsdepartementet eller Försvarsmakten, då planerna för snabbinsatsförbanden 
ännu inte var aktuella. Dessutom hade Sverige kunnat lösa sina tidigare behov bl.a. 
genom avtal med ukrainska An-124, som nyttjats för en transport av ett fältsjukhus vid 
Kuwait kriget.41  
 

                                                 
36 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Stockholm 2001-09-26, s. 219-220.  
37 Eriksson Arita, 2006, s 163. 
38 Ek Carl, NATO`s Prague Capabilities Commitment, Congressional Research Service – The Library of 
Congress, 2007-01-24, hämtad 2007-11-27.http://www.fas.org/sgp/crs/row/index/html  
39 Europeiska rådet, Nice European Council meeting 7, 8 and 9 December 2000. 
40 Europeiska rådet, Military Capability Commitment Conference, Brussels 2004-11-22, s. 11. 
41 Grönberg Göran, Överstelöjtnant, Försvarshögkolan. Stockholm 2007-12-13. 
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År 2003 hade man också beslutat sig för en formell ordning hur arbetet med militära 
kapaciteter och utvecklingen av detsamma skulle ske inom EU men även hur 
samarbetet med NATO skulle genomföras. Benämningen var ”Capability Development 
Mechanism”, CDM.42  

4.1.1. Organisationer för europeiskt försvarsmaterielsamarbete  
På den europeiska nivån har EU:s institutioner traditionellt inte haft någon större roll 
vad gäller försvarsmaterielanskaffning. Det fanns initiativ på 1990-talet för att bl.a. 
studera möjligheterna att skapa en gemensam försvarsmaterielpolicy. Europeiska rådet 
kom dock inte överens om några gemensamma förslag. Istället har Europas länder 
bildat ett antal olika samarbetsorgan med målsättningen att stärka 
försvarsmaterielsamarbetet mellan dem.43 Nämnas kan ”Western European Armaments 
Group”, WEAG, 6-nationssamarbetet eller som det ofta kallas, ”Letter of Intent , LoI” 
och ”Organisation Conjointe de Coopération en Matière dÁrmement”, OCCAR, varav 
Sverige var med i de två förstnämnda. WEAG har arbetat för att öppna 
försvarsmaterielmarknaden i Europa och varit ett forum för försvarsministrar. Dess 
verksamhet har nu till stor del tagits över av EDA.  

4.1.2. European Defence Agency – EDA 
EDA har bl.a. till uppgift att utveckla medlemsländernas försvarsförmågor mot EU:s 
kapacitetsmål. Strategisk flygtransport har därför varit på deras agenda vilket gör det 
intressant att analysera vilken roll organisationen har i processen. European Defence 
Agency, EDA, godkändes i juni 2004 av Europeiska rådet som en av de åtta milstolpar 
för EU att uppnå inom 2010 horisonten. Uppgiften var att utveckla försvarsförmågan 
genom forskning, förvärv och upprustning men också att stödja utvecklandet av EU:s 
förmåga gentemot de brister som identifierats vad gäller militär utrustning.44 EDA skall 
verka inom fyra funktioner vilka är utveckling av försvarskapaciteter, stödja forskning 
och teknikutveckling, främja samarbete vad gäller upprustning samt slutligen att skapa 
en konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad där basen för europeisk 
försvarsindustri stärks. Organisatoriskt är EDA placerad under ministerrådet.  EDA:s 
styrelse leds av EU:s generalsekreterare och högre representant för Gusp. Styrelsen 
består av förvarsministrarna från alla EU länder förutom Danmark som inte deltager i 
EDA samarbetet.  Styrelsen är EDA:s beslutande organ. Att försvarsministrarna finns 
representerade i styrelsen kan sägas ge en hög dignitet åt organisationen och förstärka 
dess förmåga att styra försvarsmaterielprocessen. Besluten fattas med kvalificerad 
majoritet vilket är ovanligt i internationellt försvarssamarbete.45 Detta torde ytterligare 
förstärka byråns förmåga att agera då den inte riskerar att fastna i ärenden för att 
enstaka stater har divergerande uppfattning. EDA kan teckna kontrakt som representant 
för sina medlemmar. Det ger en flexibilitet till organisationen där den kan agera utan att 
t.ex. behöva följa medlemmarnas olika nationella lagar.  
 

                                                 
42 Eriksson Arita, 2006, s. 178. 
43 Britz Malena, The Europeanization of Defence Industry Policy, Stockholms Universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen, 2004, s. 64-69. 
44 Europeiska rådet, Headline Goal 2010, godkänt av europeiska rådet 2004-06-17—18. s. 3. 
45 EDA, Background, Uppdaterad 2007-05-03, hämtad 2007-06-26, 
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Background&id=122 
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Genom skapandet av EDA vill EU tillföra den ”bottom-up” process som ECAP arbetar 
med, en vägledning från försvarsministrarna och därmed få en mer systematisk metod 
att angripa implementationen av ECAP:s arbete. EDA skall också skapa en 
harmonisering mellan de militära behoven och föreslå multilaterala projekt. EDA har 
även en viktig roll vad gäller evaluering av ECAP processerna och medlemsländernas 
framsteg vad gäller militär förmåga.46  
 
Regeringen beskriver EDA som ett sätt att snabbare få resultat vad gäller EU:s 
kapacitetsbrister och de vill utnyttja byråns möjlighet till samordning av anskaffning 
men även forskning och teknikutveckling. 
 
Genom etablering av byrån kan det enligt regeringens mening bli aktuellt även för Sverige med att 
deltaga i gemensam internationell anskaffning av försvarsmateriel.47  
 
Svenska intressen i EDA är kopplat till försvarsindustrin där man från regeringens sida 
skriver att EDA bedöms kunna skapa bra förutsättningar för materiel- och 
forskningssamarbete. Ett antal nischer skall prioriteras och erbjudas i organisatoriska 
sammanhang som EU.48  
 
Det EDA har arbetat med är bl.a. att ta fram vad som kallas ”Code of Conduct” vad 
gäller anskaffning av försvarsmateriel. Försvarsmateriel har undantagits från att 
konkurrensutsättas enligt artikel 296 i föredraget men med den nya överenskommelsen 
skall medlemsstaterna nu publicera framtida möjliga kontrakt på EDA:s hemsida på 
Internet. Byrån handhar också ett 40-tal försvarssamarbeten och ett antal gemensamma 
forskningsprogram har beslutats om.49 I oktober 2006 gavs också en framtidsvision ut. 
Dokumentet beskriver på bred front vilka kapacitetsbehov som behövs inom en 20-års 
period. Visionen är tänkt att ge en vägledning till den forsknings- och 
förmågeutveckling som krävs. I början på 2008 skall också en 
kapacitetsutvecklingsplan levereras som bygger på tidigare utgiven framtidsvision. 
Planen skall innehålla överenskomna prioriteringar vad gäller 
försvarsförmågeutveckling, omedelbara åtgärder och identifierade samarbetsområden.50 

4.1.3. Vidare i arbetet med utvecklandet av strategisk flygtransport 
I juni 2004 godkände europeiska rådet ”Headline Goal 2010”. Här var det klart uttryckt 
att medlemsstaterna skulle kunna agera snabbt och med kort varsel sätta in militära 
insatser. Det listades åtta stycken mål som skulle uppfyllas innan 2010. Förutom 
snabbinsatser med ”Battle Groups”, BG, som skulle stå klara från 2007 inklusive utsedd 
strategisk flygtransport så handlade en punkt om att tillräcklig förmåga till strategisk 
flygtransport skulle vara framtagen. En annan punkt noterade ett initiativ från vissa 
stater att till 2010 ha ett utvecklat Europeiskt flygtransport kommando.51 Tre av åtta 
punkter innehåll någon form av koppling mot strategisk flygtransport vilket ger en 
tyngdpunkt och fokus åt problemet. Här ställdes kraven högre och man fann ett behov 

                                                 
46 Europeiska rådet, Military Capability Commitment Conference, Brussels 2004-11-22, s. 12. 
47 Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, Stockholm 2004-09-23, s. 129.  
48 Ibid, s. 121.  
49 EDA, Background, Uppdaterad 2007-05-03, hämtad 2007-06-26, 
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Background&id=122 
50 EDA, News, 2007-06-28, hämtad 2007-07-02. http://www.eda.europa.eu/newsitem.aspx?id=230  
51 Europeiska rådet, Headline Goal 2010, Godkänt av europeiska rådet 2004-06-17—18. s. 3.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning: 1434/7:1 
ChP 06-08  Sida (19) 47 
Mj Lena Persson 
 
av att kunna dela på förmågor/tillgångar. Sverige svarade snabbt på trycket från EU och 
HG 2010. I en rapport från Försvarsberedningen kan läsas: 
 
”Försvarsberedningen anser att det är av stor vikt att Sverige medverkar i uppbyggnaden av EU:s 
krishanteringsförmåga inklusive förmågan till snabba insatser. Strävan bör vara att en sådan 
snabbinsatsförmåga utvecklas i samarbete med andra länder.”52 
 
Det betonas också att Sverige skall höja sina ambitioner vad gäller förmågan till 
internationella insatser och att den viktigaste parametern är vårt bidrag till den 
europeiska snabbinsatsstyrkan. Parallellt med att man berör delar som hör till den 
militära säkerheten betonas också vikten av svensk försvarsindustri och att den får 
möjlighet att positionera sig i de gemensamma ansträngningarna att utveckla förmågan 
till internationella insatser.53 
 
Försvarsmaktens understryker i sitt underlag samma år även det att, arbetet med 
snabbinsatsförbandet, kommer att vara styrande för den svenska utvecklingen och 
reformeringen av Försvarsmakten. Det betonas att internationellt samarbete kommer att 
behövas både vad gäller det operationella och industriella utvecklingen. Här ser vi 
också det svenska behovet av strategisk flygtransport redovisad som en av fyra faktorer 
som är dimensionerande för utvecklingen. Som lösning nämns ett bilateralt eller 
multilateral ägande.  Något som också har en stor påverkan är att samverkan med Nato 
anses nödvändig då all den svenska interoperabilitetsutveckling sker mot 
organisationen. Nato utgör också grunden för den militära utvecklingen i EU. Här 
anspelas inte bara på utvecklingen mot tekniska standarder utan också på arbetsmetodik 
och doktrinutveckling på operativ och taktisk nivå. En grundläggande faktor för 
utvecklingen är därmed också att kunna deltaga i internationella övningar.54 I en punkt 
gällande utvecklingen för 2005-2014 förtydligas ytterligare faktorer som gäller 
strategisk flygtransport. Bl.a. nämns att svensk snabbinsatsförmåga säkerställs främst 
genom internationellt samarbete nyttjande av civila resurser eller s.k. ”pooling”. Det 
skrivs också att kostnadsökningar vid införande av stridsgruppskonceptet beror bl.a. på 
antagandet att styrkan i sin helhet skall kunna lufttransporteras.55  
 
15 ECAP grupper sattes upp mellan våren 2003 och slutet av 2004. Sverige var inte 
med i strategiska flygtransportgrupperna av kostnadsskäl även om ett behov nu förelåg. 
Behovet var påkommet för att kunna vara med och påverka processen för att inte skapa 
ett europeiskt behov av USA.56 Detta kan verka motsägelsefullt då Sverige idag arbetar 
med en anskaffning av C 17. I ECAP fanns det två grupper som arbetade med 
Strategisk flygtransport. Målet var att hitta kostnadseffektiva lösningar som ändå 
medgav hög beredskap. Behoven skulle tillgodoses genom kontrakt med civila 
flygresurser och i juni 2004 undertecknades ett samförståndsavtal för deltagarländerna 
avseende gemensam upphandling. Regeringen skrev i en proposition samma år och 
påtalade att strategiskt transportflyg var en brist och att som komplement till egen 

                                                 
52 Försvarsberedningen, Försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen Ds 2004:30, 2004-06-01, 
Inledning och sammanfattning s. 15. 
53 Ibid, s. 24.  
54 Försvarsmakten, Försvarsmaktens förslag till fortsatt reformering samt kompletterande underlag till 
försvarsbeslutet 2004, HKV 2004-04-30 23 383:66707 Stockholm, Bilaga 1 s. 3-9. 
55 Ibid, s. 31 och 36. 
56 Eriksson Arita, 2006, s. 181-182. 
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anskaffning var internationellt samarbete om gemensam upphandling genom s.k. 
”pooling”.57  
 
När ”Headline Goal 2010” antogs så såg medlemmarna i EU att det inte hade gjorts så 
mycket framsteg som önskats vad gäller kapacitetsutvecklingen som sats upp i HPC 
2003. Ett behov av en strategi för utveckling på längre sikt fanns och det beslutades om 
ett ramverk för fortsatt framställning av kapaciteter. Samarbeten hade startad mellan 
ECAP grupper och Natos ”Prague Capability Commitment”, PCC, grupper – allt enligt 
CDM. Detta sågs som positivt för att ömsesidig utveckling och förstärkning av bägge 
organisationerna. Ansvarig för att nödvändig information utbyts är EU och Natos 
gemensamma kapacitetsgrupp. Försvarsministrarna enades 2004 även om en global 
lösning som de kallade ”The Global Approach on Deployability”, GAD.58 

4.2. Realisering av strategisk transportflygskapacitet 
Strategisk flygtransport har varit en av de avgörande kapaciteterna för att möjliggöra 
BG och för den delen även NRF. Att EU:s medlemsländers befintliga flotta av militära 
transportflygplan inte är tillräckligt konstaterades redan 1999. Kostnaderna förenade 
med detta är dock avsevärda. Bara i anskaffning är priset mer än en miljard svenska 
kronor för ett flygplan av modell A400M eller C 17. För att skapa någon form av 
redundans vid reparationer och service är inte heller bara ett flygplan egentligen ett 
alternativ. Därmed kan man anta att det är svårt för en mindre nation att realisera 
förmågan på egen hand. Vad är det då som behövs - är det endast ett antal flygplan som 
skall kunna flyga långt med mycket last? Att flygplanen behöver kunna flyga långt och 
ta mycket och skrymmande last är ett krav men de skall också kunna ha med sig ett 
visst skydd då operationsområden kan vara allt annat än fredliga. Dessutom skall 
insatsen kunna vara på plats snabbt vilket innebär att tidsödande omlastningar till 
mindre plan och marktransporter av större materiel kan innebära att tidskravet inte 
innehålls. Planen skall alltså kunna landa på relativt korta banor. 
 
EU medlemsländer har arbetat med flera alternativ på lösning. Storbritannien agerade 
tidigt och leasade redan 2001 fyra stycken C 17 av Boeing. 2004 beslöt man sig för att 
köpa ut dessa när leasingkontraktet går ut 2008 samt att köpa ytterligare ett flygplan. 
Totalt kommer därmed Storbritannien ha fem stycken.59 I vad som kallas ”stabssamtal” 
diskuterade representanter för Försvarsmakten med britterna som ville att även Sverige 
skulle köpa C 17.60 Stora samordningsvinster vad gäller underhåll och utnyttjande 
skulle då vara möjligt. 2001 tecknades ett, MoU mellan åtta europeiska länder, vad 
gäller inköp A400M. År 2003 skrevs kontraktet på totalt 180 A400M mellan ”Airbus 
Military” och OCCAR som representerade Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, 
Spanien, Storbritannien och Turkiet.61 Problemet där är att de ännu inte är klara för 
leverans. Första flygningen är planerad till 2008 och en första leveransen till Frankrike 
är beräknat till 2009. Dock beräknas operationellt starttillstånd inte vara klart förrän 
2010. De stora leveranserna med 30 stycken per år får köparna vänta ytterligare på då 
                                                 
57 Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, Stockholm 2004-09-23, s. 49.  
58 Europeiska unionens råd, Military Capability Commitment Conference, Bryssel 2004-11-22, s. 1. 
59 RAF, C-17A Globermaster III, Hämtad 2007-12-03, 
http://www.raf.mod.uk/equipment/c17aglobemaster.cfm 
60 Grönberg Göran, Överstelöjtnant, Försvarshögkolan. Stockholm 2007-12-13. 
61 Airbus military, A Partnership Without Precedent, Hämtat 2007-12-03,  
http://www.airbusmilitary.com/commitment.html  
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dessa inte beräknas komma igång förrän 2012. Innan maskinerna kan ge BG den 
strategiska flygtransportförmågan har det gått fem år.62 Flygplanen är också på vad som 
kan kallas den undre gränsen för att benämnas strategisk flygtransport. För att jämföra 
med C 17 så är höjden nästan detsamma medan längden på lastutrymmet är nästan tio 
meter längre på C 17. A400M är även smalare. Detta innebär t.ex. att vid en 
lastjämförelse rymmer C 17 två HKP 14 där A400M kan bära en.63  
 
Med en blick tio år framåt i tiden är det dock möjligt att EU och Nato har en 
överkapacitet vad gäller strategiskt transportflyg i världen, där USA idag har nästan 200 
C 17 och lägg därtill Europa med sin kommande flotta av A400M men även ett litet 
antal C 17.  
 
Elva försvarsministrar signerade 2003 ”letter of intent”, vad gäller strategisk 
flygtransport, på NATO:s årliga vårmöte i Bryssel. Detta utvecklade sig senare till bl.a. 
SALIS-samarbetet.64  

4.2.1. Svenskt inköp av två C 17 
Regeringen påtalade hösten 2004 i en proposition att strategiskt transportflyg var en 
brist och att som komplement till egen anskaffning, var internationellt samarbete om 
gemensam upphandling. Det kan tolkas att det för det första skulle anskaffas någon 
form av egen kapacitet som kunde kompletteras med ett samarbete av något slag. 
Många europeiska länder hade redan anslutit sig till avtalet med A400M, så en svensk 
anskaffning av någon sort skulle inte göra oss avvikande, tvärt om skulle vi därmed 
göra som många andra medlemmar i EU genom att ta vårt ansvar och bidraga till 
Europas gemensamma förmåga. 
 
 På högkvarteret hade man fått upp ögonen för C 17 som ett alternativ och även haft en 
dialog med Försvarsdepartementet i frågan. I samband med ett besök på Boeing i USA 
oktober 2005, med anledning av modifiering av C 130, passade man därför även på att 
titta på C 17. Ett uppdrag att utarbeta ett ”Request For Information”, RFI, gick strax 
före årsskiftet ut till FMV. För att inte diskvalificera A400M som är mindre än C 17 
ställdes kraven till 2800 NM utan mellanlandning eller lufttankning med minst 28,8 ton. 
Arbetet fortskred snabbt och RFI:n skickades vid årsskiftet till Boeing, Airbus och 
Antonov. RFI:n fanns också att tillgå på FMV hemsida. På högkvarteret arbetade man i 
januari med att tillverka en Preliminär Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning, 
PTTEM. Dokumentet blev dock aldrig påskrivet. I början på februari utvärderandes och 
sammanställdes inkommet underlag från RFI. Svar hade inkommit från fyra 
försvarsindustrier. Det var Airbus, Boeing och Airline Management och Saab Aerotech. 
Det Saab Aerotech hade att erbjuda var ”Integrated Logistic Solution, ILS-lösning” 
kopplat till C 17. Även om den svenska industri inte hade några stora transportplan att 
erbjuda var en affär ändå intressant då det fanns förhoppningar om motköp. Dessa 

                                                 
62 Lindström Gustav, Enter the EU Battlegroups Chaillot Paper no 97 – February 2007, EU Institute for 
Security Studies, ISS. Hämtat 2008-03-12, 
http://www.iss.europa.eu/index.php?id=18&no_cache=1&L=0&tx_ttnews[cboAuteurs]=101&tx_ttnews[
chkArea][0]=10&tx_ttnews[chkType][0]=21&tx_ttnews[cboMois]=3&tx_ttnews[cboAn]=1990&tx_ttne
ws[tt_news]=156&tx_ttnews[backPid]=232&cHash=d169b20591  
63 Hedén Fredrik, Överste, LEDS UTV HKV FM. 
64 NATO Topics, Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), hämtad 2007-12-04. 
http://www.nato.int/issues/strategic-lift-air/index.html 
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motköp kunde innebära att svensk industri exempelvis skulle få sköta underhållet eller 
få kontrakt till att tillverka delar till flygplanet. Så hade skett med fallet C 130, där 
beställningen av ”Avionics Modernization Program”, AMP, till Boeing till 100% täckes 
av motköp. Det Airline Management, som var ett norskt företag, hade att erbjuda var en 
lösning där civila flygmaskiner kontrakterades. Airbus kunde leverera flygplan till 
svenska Försvarsmakten. Problemet var att de inte var klara och motmedel skulle t.ex. 
inte kunna levereras förrän tidigast 2012. Under perioden fram till leverans skulle 
Airbus lösa transportbehovet med en interimslösning som ännu inte var helt utarbetad 
men bestod i att hyra in civilt fraktflyg något billigare än det jämförbara SALIS.  
Boeing erbjöd leasing eller inköp av C 17. Inköpet var i form av en statlig affär där 
motköp skulle varit aktuellt. Planen skulle kunna levereras ett år efter kontraktet hade 
skrivits. Samtal hade också förts med britterna att ha ett samarbete där länderna skulle 
kunna nyttja varandras resurser för att optimera utnyttjandet. I början på februari 
arbetade Försvarets materielverk, FMV, vidare med att ta fram en offertförfrågan. 
Denna skickade dock aldrig ut.65 Sverige var, vad gäller strategisk flygtransport, 
upptagna med att den 23 mars 2006 skriva kontrakt vad gäller SALIS, se nedan.  
 
I maj 2006 låg anskaffningsfrågan fortfarande hos Regeringskansliet.66 Förklaringen av 
dröjsmålet som nått handläggaren på högkvarteret var att det var en svår fråga för 
regeringen att ta ställning till innan valet och att annonseringen av ”Strategic Airlift 
Capability, SAC, därefter kom som ett alternativ.67 

4.2.2. Multinationellt initiativ – C 17 
Även om Sverige har behovet av strategisk flygtransport och därför känt en viss press i 
och med NBG 2008, betonar regeringen att det är EU som helhet som har ett problem 
med kapacitetsbrist på det här området. Den socialdemokratiska regeringen ansåg i maj 
2006 att problemet skulle lösas genom EU och de hade också tagit upp frågan med 
EDA.68 
 
Ett av de multinationella initiativ som nu finns är ”Strategic Airlift Capability”, SAC. 
Initiativet kom från en amerikansk general, Marshall Billingslea, som arbetar för Nato i 
Bryssel och såg behovet av strategisk flygtransport hos små och medelstora stater som 
ännu inte bundit sig för anskaffning av A400M.69 SAC representerar 17 länder, 
däribland Sverige, i förhandlingar om att köpa in 3-4 stycken C 17. Flygplanen är tänkta 
att användas för nationella behov så väl som för Nato, EU eller FN operationer. 
Inledningsvis var det 13 nationer alla medlemmar i Nato som, 2006-09-12, tecknade ett 
LoI för att starta upp kontraktsförhandlingar.70 Sverige påtecknade LoI 2006-10-20 
(regeringsbeslut 2006-10-19).71  
                                                 
65 Parkner Claes, Överstelöjtnant, INSL, FTS A0, HKV FM. 
66 Björklund Leni, försvarsminister, Svar på fråga 2005/06:1691 om transport av militärfordon, 
Riskdagen 2006-05-31, hämtat 2007-12-04, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2005/06&dok_id=GT121691&nr=
1691 
67 Parkner Claes, Överstelöjtnant, INSL, FTS A0, HKV FM. 
68 Björklund Leni, försvarsminister, Reformerad styrning och förvaltning för försvaret, Riksdagens 
protokoll 2005/06:124 2006-05-16, hämtat 2007-12-03, 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:124 
69 Hedén Fredrik, Överste, LEDS UTV HKV FM. 
70 Nato Press Release 2006-09-12, hämtat 2007-12-04, http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-107e.htm  
71 Hedén Fredrik, Överste, LEDS UTV HKV FM. 
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SAC är en helt ny typ av materielsamarbete där medlemmarna bidrar med personal till 
ledning och besättning. För inköp och underhåll godkände medlemmarna 2007-06-20 
bildandet av ”Nato Airlift Management Organization”, NAMO och ”Nato Airlift 
Management Agency”, NAMA.72 I ledningen av SAC är det planerat motsvarande 
organisationer för den operationella delen med en ”Heavy Airlift Group”, HAG, 
placerad i Ungern där medlemsländerna bemannar. Kopplingen från SAC till Nato är 
alltså genom NAMO och NAMA som leder det logistiska stödet. Den operationella 
ledningen är fristående från Nato. Därmed är verksamheten skild från Nato vilket var 
viktigt för Sverige som inte är med i Nato men även för Tyskland och Frankrike som 
har A400M som sitt samarbetsalternativ. Att Sverige som nation själv bestämmer över 
nyttjandet av resurser är viktigt – ingen samåkning med Nato är acceptabel då vi skall 
vara militärt alliansfria. I ett gemensamt ägande kan problem uppstå när 
samarbetspartnerna under perioder har behov som överstiger tillgången. I SAC skall 
chefen över HAG ha den yttersta beslutsrätten över nyttjandet. Som ett stöd i 
beslutsprocessen finns det planerat en lista med prioriteringar. Som första prioritet är en 
nationell anhållan om användande i en EU/Nato/FN operation. Finns det motstridande 
behov där, skall det avgöras på politisk nivå. Som andra prioritet är en anhållan från en 
medlem om nyttjande i en konflikt där medlemmen i fråga är inblandad. En generell 
princip är också att den medlem som har mest flygtid skall ha företräde vid stridande 
behov. Sverige har 14% av den totala flygtiden och även ca 14% av bemanningen på 
HAG.73 SAC är beräknat kunna vara operativt 2010.74 

4.2.3. Multinationellt initiativ – SALIS 
SALIS står för ”Strategic Airlift Interim Solution” och är ett multinationellt samarbete  
där ryska och ukrainska plan av typ Antonov An-124-100 hyrs in. Lösningen är 
utvecklad i väntan på att det europeiska konsortiet vad gäller A400M skall få leverans 
av erforderlig mängd flygplan. Under tiden finns det ett behov av att försäkra sig om 
strategisk flygtransportkapacitet genom att hyra in civila resurser. Det behövs för 
snabbinsatsstyrkor men även för nationella behov av transporter av skrymmande gods. 
Redan i juni 2004 skrevs ett MoU mellan Ukraina och Nato. Innan dess hade Nato 
positiva erfarenheter av att hyra in ukrainska plan för insatser i Afghanistan.75 Under 
2004 års toppmöte i Istanbul skrev 15 försvarsministrar på ett MoU för att 2005 uppnå 
operationell kapacitet för att flygtransportera extra stor last genom att använda upp till 
sex Antonov.76 Den 23 januari 2006 slöt 15 Natoländer kontrakt med Ryska SALIS 
GmbH, ett dotterbolag till Ryska bolaget Volga Dnerp. Sverige anslöt sig först 23 mars 
samma år. Kontraktet är på tre år men kan förlängas ytterligare. Två av planen är 
inhyrda på heltid och stationerade i Leipzich vilket snabbar upp processen. De övriga 
fyra är tillgängliga med sex respektive nio dagars förvarning. Initiativet är lett av 
Tyskland och förutom de europeiska länderna deltager även Canada.77. Tilläggas kan att 

                                                 
72 Nato Press Release 2007-06-20, hämtat 2007-12-04, http://www.nato.int/docu/pr/2007/p07-075e.html 
73 Hedén Fredrik, Överste, LEDS UTV HKV FM. 
74 Johansson Tommy, Överstelöjtnant, funktionsansvarig för strategiska transporter, HKV, FM.  
75 Nato Update, NATO and Ukraine sign agreement on strategic airlift, 2004-06-07. Hämtad 2007-12-04.  
http://www.nato.int/docu/update/2004/06-june/e0607a.htm  
76 Nato Topics, Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), hämtad 2007-12-04. 
http://www.nato.int/issues/strategic-lift-air/index.html 
77 Nato Update, Strategic airlift agreement enters into force, 2006-03-23, hämtad 2007-12-04. 
http://www.nato.int/docu/update/2006/03-march/e0323a.htm 
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endast en gång per år kan de övriga fyra planen avropas för totalt 800 timmar i 20 
dagar. Natos logistikorganisation, ansvarar för kontraktet och upphandlingen. SALIS 
styrelse består av representanter från varje medlemsland, där varje land har en röst. 
Ordförandeskapet roterar mellan länderna.78 Regeringen fattade beslut om att Sverige 
skulle ansluta sig till SALIS i december 2005. SALIS beskrivs som en av flera 
lösningar för att förbättra förmågan till strategisk flygtransport.79 Tidigare forskning har 
konstaterat att SALIS-konceptet endast klarar 35 % av flygtransportbehovet kopplat till 
BG.80  
 
Planen kan lastas med ca 120 ton och lastutrymmet är 36,5 gånger sex meter och det går 
och lasta gods upp till fyra meter. 2006 utnyttjade Räddningsverket i Sverige 16 timmar 
och forslade den osannolika mängden av två hjullastare, fem Toyota jeepar, en 20 fot 
lång container totalt ca 60 ton och flygplanet skulle ändå ha kunnat inrymt det dubbla.81 
Sverige har tillgång till 42 flygtimmar per år av de totalt 2000 som är förhandsbetalda. 
2007 nyttjade Sverige samtliga sina timmar. Största användarna är Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien och Canada som delar på 1700 förhandsbetalda timmar per år.82  
Det finns dock begränsningar med denna interimslösning. Då flygplanet är ett civilt 
flygplan är det inte utrustat med varnare eller motmedel vilket gör att den har begränsad 
möjlighet att uppträda i ett fientligt operationsområde. Flygplanet kräver också banor i 
bra skick där det finns stora lossningsytor etc. Konkurrensen om resursen kan också bli 
stor då lösningen kan komma i fråga att nyttjas av två NRF och fyra BG under ett år. En 
prioriteringslista för användande är framtagen där stödjande av Nato och EU 
operationer kommer som prioritet ett. Därefter har även medlemsnationerna vid t.ex. 
nationell kris rätt att bryta inbokade uppdrag vid ett bestämt antal tillfällen. Det finns 
totalt tre beställningsnivåer. Först bokning av de timmarna som har förhandsbetalats av 
varje land. Därutöver kan även större behov beställas genom SALIS utan att option 
utlöses och som sista alternativ kan option utlösas av nyttjande av de övriga fyra 
maskinerna, dock bara som sagts tidigare, en gång per år.83 En fördel är att 
uppdragsgivande myndighet, ”Strategic Air Lift Coordination Cell”, SALCC, är 
samlokaliserat med vad som tidigare vara europisk koordineringsorgan för 
flygtransporter, ”European Airlift Centre Eindhoven”, EAC.84  
 
 
 
 

                                                 
78 Johansson Tommy, Överstelöjtnant, funktionsansvarig för strategiska transporter, HKV, FM 
79 Björklund Leni, försvarsminister, Svar på fråga 2005/06:1691 om transport av militärfordon, 
Riskdagen 2006-05-31, hämtat 2007-12-04, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2005/06&dok_id=GT121691&nr=
1691  
80 Hansson Sven, Vad innebär EU-Battle Groups insatstid för dess transporter?, Stockholm, 
Försvarshögskolan KVI, C-uppsats, 2005-04-20 19 100:2000, s. 33. 
81 Försvarsmakten, Rysk lastjätte lyfte mot Libanon, publicerad 2006-10-27, hämtad 2007-08-21. 
http://www.mil.se/index.php?c=news&id=34501  
82 Johansson Tommy, Överstelöjtnant, funktionsansvarig för strategiska transporter, HKV, FM. 
83 Ibid.  
84 Europeiska rådet, Military Capability Commitment Conference, Bryssel 2004-11-22, s. 20.  
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4.2.4. Organisationer för flygtransportsamarbete i Europa 
Flygtransport är i regel dyrt och för att erhålla en större rationalitet har nationer i EU 
börjat samarbeta vad gäller militära flygtransporter. Detta kompanjonskap kan ha haft 
en påverkan på hur processen runt behov och anskaffning av strategisk 
flygtransportförmåga har utvecklats, även om Sverige inledningsvis inte deltog. 
I början på 1990 talet bildades ”European Air Group”, EAG, efter ett franskt och 
brittiskt initiativ. Idag har organisationen sju medlemmar (Frankrike, Storbritannien, 
Tyskland, Holland, Belgien, Spanien och Italien) och arbetar med militära luftfrågor. 
De genomförde en studie år 2000 angående europeisk flygtransport och vilka 
möjligheter det fanns att bilda en koordineringscell för flygtransporter i Europa. ”The 
European Airlift Coordination Cell”, EACC bildades därefter 2001 för att koordinera 
flygtransporter och lufttankning enligt en teknisk uppgörelse som kallas ATARES. 
Detta fungerade bra både ekonomiskt och operationellt men man ville efter hand skapa 
ett center med ett vidare ansvar även för utbildning, konceptutveckling och logistik för 
att därmed ge mer kvalité till planeringen. År 2004 skapades så EAC som tillsammans 
med den marina motsvarigheten, SCC, år 2007 bildade MCCE.85 Sverige var 
representerat i den organisation som arbetade med sammanslagningen. MCCE är en 
fristående organisation men har inga egna resurser utan har som målsättning att 
optimera medlemsstaternas transportlösningar. Sverige kommer att from sommaren 
2008 ha personal placerad i planeringssektionen. Organisationens styrelse består av 
militära logistikchefer eller motsvarande från alla medlemsnationer. Här har USA 
anmält intresse av att deltaga som observatör.  Varje land har också en representant i 
organisationens beredningsorgan. Här har Sverige ordföranderollen from sommaren 
2008.86  

4.3. Sammanställande analys av hur svenskt behov av 
strategiskt transportflyg har uppkommit och realiserats 

4.3.1. Allmänt 
För att se vilken inverkan europeisering har haft dels på svenskt behov men även 
realisering av strategisk flygtransport bör anskaffningen sättas i sin kontext. I detta fall 
har, parallellt med svensk utveckling, framför allt EU:nivån analyserats.  
 
EU beslöt sig alltså 1999 för att ha en gemensam resurs för militär säkerhet. Samtidigt 
såg de också behovet av att stärka den europeiska försvarsindustrin genom ett 
effektivare samarbete. Den svenska regeringen var av samma uppfattning och beskrev 
några år senare i sin proposition 2001 vikten av internationellt samarbete runt 
försvarsmateriel. Detta har beskrivits ovan. Det fanns därmed två perspektiv på säkerhet 
– militärt och ekonomiskt. Det är viktigt att kunna se dessa båda drivkrafter när 
förklaring söks i varför Sverige agerar som de gör i frågan om strategiskt transportflyg. 
Dessa båda perspektiv kan ge draghjälp åt varandra där t.ex. ekonomisk säkerhet 
använder sig av argument för militär säkerhet kanske för att föda rädsla eller åtminstone 
ge ökad tyngd åt sitt syfte. Den ekonomiska säkerheten kan också dra åt olika håll. Med 
en export av kvalificerad försvarsmateriel uppfattas landet som en intressant partner i 
                                                 
85 European Air Group, Activities: European Airlift Centre, hämtad 2008-02-26, 
http://www.euroairgroup.org/act_EAC.htm Förkortningen MCCE står för “Movement Coordination 
Centre Europe”. 
86 Johansson Tommy, Överstelöjtnant, funktionsansvarig för strategiska transporter, HKV, FM 
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ett internationellt samarbete vilket är en sida av myntet.87 Den andra sidan är att ingå i 
materielsamarbeten multilateralt eller bilateralt och därmed erhålla erkännande som en 
viktig beställare och kund. 

4.3.2. Behovet kopplat till BG 
Arbete med utveckling av militära snabbinsatsstyrkor och med detta ett ännu tydligare 
uttalat behov av strategisk flygtransport, verkar ha uppkommit i stort sett parallellt i EU 
och Nato. Hotet från den forna Warszawapakten finns inte längre därför modifierar 
Nato sin roll mot NRF och DCI.88 DCI, som senare ersattes av PCC. NATO har också 
efter murens fall intagit en ny organisation som inte är så fokuserad på geografiska 
parametrar utan istället har en stark transformationsdel.89 NRF kan betraktas som en 
motor för vidare transformering där USA i ökad utsträckning vill att Europa bidrar med 
styrkor.  USA stödjer också officiellt utveckladet av EU:s militära förmåga i hopp om 
att få dela ansvaret för säkerheten inom och utom Europa.90 Konceptet med BG i EU 
har också varit en motor på motsvarande sätt inom EU, åtminstone för de små och 
medelstora nationerna som deltar i konceptet.  
 
“It should be added that the NBG, just like NRF in NATO, serves as an important catalyst for our 
transformation embodying a core element of the deployable force.”91 
 
I tidigare forskning där försvarspolitik och europeisering studerats med svenskt 
perspektiv dras slutsatser att global förmåga är en helt ny dimension för svensk 
försvarspolitik och att den inte skulle ha utvecklats om inte det varit för BG:s krav på 
snabb insatsförmåga.92 Här är det en definitionsfråga vad som menas med global 
förmåga. Försvarsmakten har med sin personal och utrustning sedan lång tid tillbaka 
deltagit i insatser världen över inte minst med C 130 systemet. Kopplas global förmåga 
till en egen strategisk transportförmåga torde slutsatsen vara sann. Innan ovanstående 
del vad gäller ”krav på snabb insatsförmåga” analyseras, diskuteras BG inverkan mer 
generellt.  
 
Då EU skapade konceptet för BG kan det resulterat i ett visst tryck på medlemsländerna 
att bidra med resurser till EU och även att ställa upp som ledande nation. För att se det 
från en annan sida används också BG generellt som pådrivare till Försvarsmaktens 
transformationsprocess som konstaterats ovan. Därmed kan det också ha funnits en viss 
påverkan från svensk sida att initialt bilda dessa förband, dock inte i någon större 
omfattning vad gäller specifikt strategiskt transportflyg, då det inte direkt fanns några 

                                                 
87 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Stockholm 2001-09-26, s. 228. 
88 Dombrowski Peter och Andrew L Ross, “The ‘New Strategic Triangle’ and the US Grand Strategy 
Debate”, i Jan Hallenberg and Håkan Karlsson (red), 2006, Changing Transatlantic Security Relations – 
Do the US, the EU and Russia form a new strategic triangle?, London, New York, Routledge, s. 148. 
89 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, HKV 2005-05-03, 23 383:67555 
Stockholm, s. 27. 
90 Archick Kristin and Vince L Morelli, The United States and Europe: Current Issues, Congressional 
Research Service – The Library of Congress, 2006-11-21, hämtad 2007-11-27, 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/index/html 
91 ÖB Syrén Håkan, NATO´s Enhanced Partnership, International Operations and Nordic Co-operation 
– The Case of Sweden, Presentation på IFC/CSIS/CCSS konferensen i Oslo, 2006-11-03.  
Hämtat 2007-11-28. 
http://www2.mil.se/upload/dokumentfiler/tal/2006/ob_tal_Oslo_ifs_csis_ccss_061103.pdf  
92 Eriksson Arita, 2006, s. 206. 
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ekonomiska vinningar kopplat till förmågan. Inte heller har analysen funnit att några 
specifika nationella behov uttryckts tidigare från regering eller Försvarsmakten, trots att 
svensk trupp deltagit i många insatser internationellt. Svenska regeringen har också 
hänvisat till EDA och menat att bristen på strategisk flygtransport gällde för EU och 
inte specifikt för Sverige. Som ett direkt resultat av skapandet av BG och därmed 
behovet av strategisk flygtransport finns det här en ”top-down” mekanism där svenskt 
behov uppkommit efter ett visst tryck från EU nivån. Dessa slutsatser är endast ett 
konstaterande om ”top-down” mekanism från svenskt håll, övriga länders processer kan 
se helt annorlunda ut. 
 
Sverige har dock som ledande nation tagit på sig ett ansvar att se till att resurser för 
strategisk flygtransport finns allokerade då styrkan går i beredskap. Vad är då förändrat 
mot tidigare svenska insatser? Med BG har det kommit en tidsaspekt då de är 
snabbinsatsstyrkor och inte sedan lång tid planerade EU-operationer. Det beskriv som 
ett stort problem att allokera stora civila flygresurser begränsad tid som en deployering 
av BG skulle innebära. Här kan det finnas risk att bli hänvisad till ett oseriöst bolag.93 
Tidsaspekten i samverkan med tillgången på strategisk flygtransport på marknaden 
resulterar i ett tryck på Sverige att säkra en strategisk flygtransportförmåga. Trycket kan 
sägas komma från EU då Sveriges åtagande hänför sig dit. Även här finns alltså en 
mekanism i form av ”top-down”. 

4.3.3. Realisering av strategisk flygtransport i Sverige och 
förändringar i organisation 
Då europasamarbetet vad gäller A400M gick av stapeln och kontrakt skrevs 2003 fanns 
det ännu inget behov beskrivet i Sverige av att erhålla förmågan strategisk 
flygtransport. Då det konstaterats ett svenskt behov, utreddes en anskaffning av två  
C 17. Detta kan sägas ha legat i linje med regeringens inriktning där de uttrycker att 
Sverige skall i materielsamarbetet fokusera på de länder som bäst tillgodoser nationens 
behov och som ett exempel nämns bl.a. USA.94 Även A400M var med i prövningen 
men de skulle inte kunna levereras i tid för att nyttjas till Sveriges andra uppsättning av 
BG. Det finns också alltid en risk med materiel under utveckling att kostnaderna ökar 
av olika anledningar som inte kunnat föreutses vilket också kan ha legat A400M i fatet. 
En anskaffning sågs dock naturlig och det talas om att europeiska åtaganden även måste 
påverka Sverige. 
 
”Genom EU:s gemensamma säkerhetsstrategi har samtliga EU-länder ställt sig bakom en samlad 
bedömning av de säkerhetspolitiska hoten och en strategi för att bemöta dessa. Säkerhetsstrategin utgör 
en milstolpe och en utgångspunkt inför framtiden. Utvecklingen inom EU avseende militär 
snabbinsatsförmåga innebär en påtaglig höjning av unionens militära kapacitet inom 
krishanteringsområdet. Utöver FN byggs idag Sveriges fred och frihet genom ett aktivt deltagande i det 
europeiska säkerhetssamarbetet. De bredare europeiska perspektiven måste därför ges ett tydligare 
genomslag i den fortsatta utvecklingen och reformeringen av Försvarsmakten. En helhetssyn krävs där 
Försvarsmakten utgår från förändrade kapacitets- och förmågekrav.”95 
 
Trycket på Sverige från EU att realisera förmågan strategisk flygtransport torde ha varit 
stort och kan illustreras av att Svenska Dagbladet i juni 2006 hade en svart rubrik som 
                                                 
93 Försvarsmakten, FM svar på Anmodan Fö2007/SI, HKV 2008-01-09, 01800:60399, s. 5. 
94 Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, Stockholm 2004-09-23, s. 122. 
95 Försvarsmakten, Försvarsmaktens förslag till fortsatt reformering samt kompletterande underlag till 
försvarsbeslutet 2004, HKV 2004-04-30 23 383:66707 Stockholm, Bilaga 1 s.3. 
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annonserade att ”Sverige klarar inte EU-åtaganden”. Det fanns självklart även ett visst 
tryck från Försvarsmakten på Regeringen att beslut skulle tas så att de därmed skulle 
kunna lösa ut sin uppgift. Dåvarande svenska insatsledaren Jan Jonsson citeras i artikeln 
enligt nedan. 
 
”- Det kan ta betydligt längre tid att gå in i ett område eftersom man då måste ha en säkrad, civil, 
flygplats först. Sedan tillkommer en lång marktransport. Det är därför C 17 är så viktig för oss, den klarar 
samma typ av flygfält som våra mindre Hercules-plan, säger Jan Jonsson.”96 
 
 I Sverige fanns däremot en annan verklighet där Försvarsmakten hade ansträngda 
finanser. En ev. anskaffning av C 17 var något som inte fanns med i den långsiktiga 
planeringen. Finansieringen av affären skulle innebära omdisponeringar av medel på 
något sätt. Att med detta som bakgrund ta beslut i en så stor affär där den 
socialdemokratiska regeringen var beroende av sina stödpartier, vänstern och 
miljöpartiet, kan te sig osannolikt ett valår.  
 
”Vad beror det på att man i år kommer på att det behövs strategiska flygtransporter till en kostnad av upp 
till 4 miljarder i inköp och ett antal miljoner i årlig drift? Samtidigt säger man att snabbinsatsstyrkan skall 
kosta ”bara” 2 miljarder.”97 
 
Det fanns mycket att vinna på att vänta då samarbetsgrupper arbetade på att hitta 
gemensamma lösningar för Europa som därmed kom att verka mer politisk korrekta och 
där de direkta utgifterna för inköp inte skulle bli lika stora. Å andra sidan fanns det 
också svenska intressen som talade för ett inköp. Motköp där svensk industri kan få 
ansvaret för underhåll eller tillverkning av vissa delar skulle kunna vara viktigt för 
svensk industri och för Sverige ur en ekonomisk synpunkt. Sammanfattningsvis kan 
sägas att det fanns ett tryck från EU på Sverige för att lösa förmågan strategisk 
flygtransport. Sverige valde inledningsvis att vända sig mot USA, som betecknas som 
en viktig samarbetspartner i kommande avsnitt om perspektivplaneringen. Det fanns 
också ekonomiska dragningskrafter för en affär. Här valde alltså Sverige att starta en 
process på eget initiativ. Om regeringen fattat beslut i frågan skulle detta ha varit ett 
exempel på ”bottom-up” där nationell nivå påverkar den europeiska med att införa fler 
amerikanska flygplan i EU:s flotta av strategisk flygtransport.  
 
Vad gäller Sveriges anslutning till SALIS var det ett uttryck för en ”top-down” 
mekanism då trycket från EU på Sverige att skaffa någon form av strategisk 
flygtransport fanns enligt tidigare konstaterande. SALIS var redan etablerat när Sverige 
anslöt sig vilket ytterligare understryker att trycket kom uppifrån i Sveriges fall då vi 
inte varit med att utarbetat lösningen. 
 
För Sverige har även samarbeten runt strategisk flygtransport inneburit en mängd 
organisationsförändringar (eller kommande organisationsförändringar). För att 
administrera hanteringen av strategiska transporter i vad som kallas MCCE, kommer 
Sverige få avdela personal för bl.a. planeringsarbete. En större insats kommer att krävas 
sommaren 2008, då Sverige under en tid är ordförande i dess beredningsorgan. Med 
                                                 
96 Jonsson, Jan, Försvarsmakten, uttalande till SvD artikel, Sverige klarar inte EU-åtaganden,  
2006-06-08, hämtad 2007-08-24, http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12868474.asp  
97 Engström Karin moderat riksdagsman, Anförande 36, i Riksdagens protokoll 2005/06:124, 2006-05-16, 
hämtat 2007-12-03, http://www.riksdagen.se 
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svenskt perspektiv kan det sägas att det här finns en mekanism för ”top-down” då 
organisationen fanns etablerad i någon form (sjö och flyg uppdelat) och med trycket på 
att anskaffa strategisk flygtransportkapacitet var fållan, in i organisationen, bred.  
 
I SAC-samarbetet är det tänkt att Sverige skall ha personal i Ungern för att där ingå i 
ledningen för den operationella delen. Detta kan sägas ligga i linje med vad som 
betonas i Sverige om internationellt samarbete. Idén till samarbetet var från början 
amerikans och inledningsvis deltog endast Natomedlemmar. Sverige har sedan sitt 
inträde varit aktiv och avser köpa in sig i en stor andel av flygtiden. I detta fall är det 
tveksamt vilken epitet som skall sättas på denna förändring. Sett från ett brett perspektiv 
är detta ett klassiskt ”bottom-up” initiativ, där olika europeiska nationer har tagit 
initiativ och gått samman tillsammans med USA för att skapa en förmåga - vissa 
nationer mer drivande än andra. Sett ur ett svenskt perspektiv kan det dock se lite 
annorlunda ut. Sverige hade tagit på sig ansvaret för en BG men var inte med i den stora 
europeiska affären med anskaffning av A400M. Försvarsmakten hade tidigare arbetat 
med frågan om anskaffning av C 17 där USA också svarat på en RFI och nu fanns det 
en chans att i ett internationellt samarbete erhålla förmågan med ett gemensamt inköp 
av C 17. Det kan därför tyckas att trycket på just Sverige i detta fall borde ha varit stort. 
Trots detta kan nog även detta definieras som en ”bottom-up” mekanism då Sverige 
beskrivs som drivande i frågan om denna anskaffning som ligger utanför den 
europeiska försvarsindustrin. Sverige är också näst största användare i samarbetet vilket 
tyder på en drivande roll.  

4.3.4. EDA:s roll 
Traditionellt har anskaffning och utveckling av försvarsmateriel i EU genomförts 
”bottom-up”, dvs. att de olika medlemsländerna har tagit initiativ till olika samarbeten. 
Med EDA är avsikten att få en mer, för EU, centralt styrd process. 
 
”It is likely that the mode of governance will shift from facilitated coordination to some form of 
hierarchy.”98 
 
Trycket på försvarsministrarna torde bli stort bl.a. då EDA skall evaluera 
medlemmarnas resultat i ECAP processerna samtidigt som byrån också följer upp vilka 
anskaffningar som annonseras på hemsidan. Vad gäller strategisk flygtransport 
hänvisade svenska regeringen 2006 till EDA för att de skulle ta sig an problematiken. 
Vid det laget fanns det redan ett antal initiativ tagna, allt ifrån A400M till SALIS. Att 
starta ett nytt utvecklingsprojekt (parallellt till A400M) torde inte ha varit något 
alternativ. Därefter kom alternativet med SAC. Även om strategisk flygtransport för 
närvarande är en bristvara i EU ser liggande planer ut att tillgodose EU:s behov på sikt. 
Vad gäller strategisk flygtransport kan denna analys inte se att EDA har haft någon 
styrande roll även om frågan behandlats där, då det är en definierad kapacitetsbrist. Kan 
EDA därmed avräknas i frågan? EDA:s inverkan kan ånyo bli aktuell i samband med att 
andra kapacitetsbrister skall lösas, som t.ex. behov av lufttankning och att detta får 
följdverkningar på strategisk flygtransport då vissa samordningsvinster kan göras med 
t.ex. A400M. Sverige stöder arbetet i EDA och lämnar bl.a. bidrag till forskning. Dock 
har organisationen inledningsvis setts med skepsis kopplat till att USA ses som viktigt 
vad gäller försvarsmaterielsamarbeten.  

                                                 
98 Eriksson Arita, 2006, s. 185. 
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”Men när EDA inrättades hade vi en diskussion här i riksdagen om risken för att detta var ett instrument 
för franska intressen av krigsmaterielexport. Ur svensk synpunkt skulle det vara negativt, därför att vi 
kanske är intresserade av att ha amerikansk materiel i många fall i stället för europeiskproducerad.”99 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att EDA inte har varit orsak till den ”top-down” process 
vad gäller strategisk flygtransport som förekommit i Sverige med SALIS och de 
organisationsförändringar som föranletts av den strategiska flygtransportförmågan.  
 
5. Jämförelse mellan EDA och Svensk framtidsvision – finns det 
väsentliga avvikelser? 
Då anskaffningen av strategisk flygtransport studerats för att se vilken påverkan 
utvecklingen med en ökad europeisk integration har haft för svenskt handlande, kan det 
vara intressant att även se hur framtiden skildras. Finns det likheter som kan ge 
ytterligare indikationer på hur europeiseringsprocessen har framskridit? Eller finns det 
stora diskrepanser som kan te sig svåra för en fortsatt europeisering? Denna jämförelse 
är inte en total jämförelse över de två dokumenten utan en begränsad analys utav de 
faktorer som kan kopplas till strategisk flygtransport. 
 
Det finns en problematik med att skapa framtidsvisioner och det är att utvecklingen inte 
är linjär. Vad som är en trend och accelererande idag, kan imorgon vara avstannande. I 
det praktiska planerandet kan det också vara problem med att selektera vilken 
information och vilka utgångspunkter som är viktiga för framtiden. Då framtidsvisionen 
skall stå till grund för utformning av framtida förband finns det många intressen som 
vill påverka arbetet. Olika militära chefer tenderar att ha divergerande perspektiv.100 Det 
är lätt att förespråka de system som ligger inom ens eget ansvarsområde. Då det finns 
mycket pengar att tjäna så är självklart olika försvarsindustrier starka påtryckande 
aktörer. I en union har de olika nationerna skilda engagemang som kan spänna mellan 
koloniala till arbetsmarknadsrelaterade intressen. Vikten av att göra rätt bedömanden är 
dock stor då försvarsmaterielen i regel har stor komplexitet och de kräver därför en lång 
framförhållning i anskaffningen eftersom utvecklingstiden kan vara lång. Komplexa 
system gör också att kostnaderna blir stora. 

5.1. Svensk framtidsvision 
Perspektivplaneringen görs av Försvarsmakten på regeringens uppdrag. Generellt sett 
skall underlaget kunna utgöra underlag för politiska beslut såväl som för interna beslut 
inom Försvarsmakten. Dokumentet skall också mer specifikt kunna utgöra en grund för 
Överbefälhavarens förslag till regeringen om förändringar av inriktning för 
Försvarsmakten. Olika alternativ på försvarsmaktsstruktur skall redovisas med ett tio 
års perspektiv men perspektivplaneringen arbetar också i dess inledande fas med ett 20 
års perspektiv. Det framtagna underlaget avser också få en påverkan på utvecklingen i 
närtid, då livslängden på försvarssystem år lång och det ges därför förslag på 
omedelbara åtgärder. Utgångspunkten för arbetet med 2006 års perspektivplan har för 

                                                 
99 Hamilton Carl, riksdagsman för folkpartiet, EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2006/07:6, 
2006-11-10, hämtad 2008-03-19, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3751&dok_id=GU0A6  
100 Cohen Eliot, Supreme command, New York, Anchor Books, 2003, s. 10. 
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det första varit en omvärldsanalys som redovisats för regeringen i slutet av 2005, där 
förutom Försvarsmakten Krisberedskapsmyndigheten och Totalförsvarets 
forskningsinstitut deltagit. Arbetet beskrivs också ha skett integrerat med EU:s 
förmåge- och kapacitetsutvecklingsprocess där bl.a. den omvärldsanalys som legat till 
grund för EU ”Long Term Vision, LTV” har använts. Försvarsmakten har i arbetet haft 
nära samverkan med Försvarsdepartementet och har vid ett antal tillfällen behandlat 
frågan i försvarsledningen.  
 
Inledningsvis konstateras att om den ekonomiska ramen förblir oförändrad behöver 
Försvarsmakten finna nya sätt att lösa sina uppgifter. Ett sätt är att öka samarbetet med 
andra länder. 
 
”Sverige, och Försvarsmakten, blir alltmer en del i ett alleuropeiskt och transatlantiskt 
säkerhetssamarbete med global räckvidd”. 101 
 
Global räckvidd i citatet ovan ger också implikationer av att någon form av strategisk 
transport behövs. Strategisk transport redovisas också som en av försvarsuppgifterna 
samt som insatsförmåga. Vidare poängteras det vikten av den transatlantiska länken på 
flera ställen. Den beskrivs som viktig, till och med avgörande, för långsiktig 
förmågeskapande verksamhet och internationellt materielsamarbete. Främst beskrivs 
EU:s bundenhet till USA där bl.a. beroendet av amerikansk försvarsindustri omnämns. 
USA å andra sidan bedöms anse den transatlantiska länken vara viktig då de kan ha 
svårt att själva möta flera regionala utmaningar samtidigt utan europeiska 
samarbetspartners. Dock noteras det att det finns en möjlighet att USA i ökad 
omfattning kommer att vända sig mot Asien. Tidigt i rapporter kan också en viktning 
mot insatser utomlands utläsas. 
 
”Den samlade förmågan behöver till stora delar ha expeditionär karaktär vilket ställer krav inte bara på 
tekniska system såsom strategiska transporter och interoperabilitet utan även på information, värdegrund, 
utbildning och ”mindset”- attityden till insatsen.”102  
 
Strategiska transporter benämns närmast som en självklarhet i sammanhanget. Detta 
kan te sig något besynnerligt då det vid denna tid inte fanns något beslutat anskaffande 
av strategiska transporter med undantag av SALIS-samarbetet. Territoriets minskade 
betydelse till förmån för den nationella integriteten konstateras samtidigt som 
geografiska avstånd nämns som en dimensionerande faktor när militära kapaciteter skall 
utvecklas.103  
 
I den omfattande beskrivningen av olika utvecklingsmöjligheter i omvärlden är en 
fortsatt globalisering det som bedöms vara dominerande.104 En globalisering innebär 
inte med nödvändighet att nationalstaten försvinner, även fast det finns många 
förespråkare för den utvecklingen. Det kan också ses som att staterna väljer olika 
former av samarbete för att klara sig i den ekonomiska och politiska konkurrensen. Med 
globaliseringen verkar avstånden ha minskat och bl.a. den ekonomiska strukturen knyts 

                                                 
101 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2006, HKV 2006-06-15, 23 383:69741, s. 10. 
102 Ibid, s. 14. 
103 Ibid, s. 51. 
104 Ibid, s. 30. 
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allt mer samman på olika nivåer. Citatet nedan är en definition av globalisering som 
beskriver just den ökade bindningen mellan olika aktörer.  
 
”…the intensification of interconnections between societies, institutions, cultures, and individuals on a 
worldwide basis.”105  
 
Som ett resultat av globaliseringen konstateras det att enskilda stater inte kommer ha 
stora möjligheter att själva ta till vara sina intressen utan ett samarbete erfordras 
tillsammans med en fokusering på gemensam säkerhet. Det efterlyses också att 
statsmakterna bestämmer vilka internationella samarbetspartners som kan vara lämpliga 
att samarbeta med. Försvarsmakten beskriver även att säkerheten berör flera 
samhällssektorer och att det inte kommer vara enbart militära lösningar på framtidens 
konflikter.106 Det har också utkristalliserats ett behov för Försvarsmakten att vara med i 
EU arbetet då de militära kraven allt mer skall harmoniseras inom EU. Det beskrivs att 
de svenska nationella behoven skall vara styrande men även att Sverige skall bidra till 
EU:s behov av resurser. Det efterlyses också en tydlig svensk linje vad gäller materiella 
och operationella frågor.107 
 
Materielförsörjningen skall säkra tillgången på materiel över tiden och vara 
kostnadseffektiv, därför nämns direktanskaffning som ett alternativ. Direktanskaffning 
av C 17 kan ses som ett exempel på detta i nutid, där ekonomin kan ha spelat in som en 
faktor då A400M fortfarande är under utveckling och därmed kan oförutsedda 
kostnader inte borträknas. Det konstateras också att nyutveckling av materiel i största 
möjliga mån ska ske i ett internationellt samarbete men att det också skall satsas på 
nationella nischer. Dessa områden hade varit intressanta att visa fram vid ett 
motköpsarrangemang i samband med om Sverige inskaffat egna C 17 även om det bara 
varit frågan om att tillverka delsystem eller svara för underhåll. Vad gäller 
materielförsörjning i allmänhet anges det en strävan att allt mer anpassa den mot 
marknaden. 
 
”Materielförsörjningen behöver utvecklas så att marknadens möjligheter (tjänster och produkter) framstår 
tydligt redan vid utformningen av kraven på förband och system.”108 
 
Vid anskaffning av strategiskt transportflyg är detta inte ett problem då marknaden 
inom området inte är stor. Då det endast finns ett fåtal tillverkare är det enkelt att 
jämföra utbudet och anpassa de krav på militära förmågor mot vad marknaden har att 
erbjuda. En anpassning mot markanden gjordes också i samband med att ”RFI” 
skickades ut 2005 inför en eventuell anskaffning av svenskt strategiskt transportflyg, 
där kraven anpassades efter den europeiska A400M. Utvecklingen mot gemensamma 
internationella anskaffningar och den efterfrågade ökade kundmedvetenheten torde 
innebära vissa förändringar för Försvarsmakten i framtiden där personalen i ökad 
omfattning måste deltaga i samarbeten både med industrin och representanter för andra 
länders försvarsmakter, vad gäller ensning av kravställningar på materielen. Detta gäller 
inte bara vid nyanskaffning utan t.ex. då flottan av strategiska transporflygplan är i 

                                                 
105 Patman Robert, ”Globalization, the end of the Cold War, and the doctrine of national security”, in 
Patman Robert G. (red), Globalization and conflict, London, New York, Routledge, 2006, s. 4. 
106 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2006, HKV 2006-06-15, 23 383:69741, s. 47. 
107 Ibid, s. 64. 
108 Ibid, s. 80. 
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behov av modifiering etc. Till detta kommer också behovet av ett ökat samarbete med 
andra myndigheter etc. då Försvarsmakten inte ser att en militärt ingripande ensamt kan 
lösa konflikten. 
  
De omedelbara åtgärderna som nämns är insorterade under tre huvudpunkter där 
internationellt samarbete är det första som nämns. De övriga två är 
myndighetsgemensam verksamhet och åtgärder riktade mot förmågeproduktion. 
Vad gäller samarbete med USA så betonas teknologiskt materielsamarbete och 
konceptutveckling. Hit kan inte inköp av C 17 i SAC-samarbetet direkt hänföras då det 
t.ex. inte inrymmer några delar om motköp. Motköp skulle kunna ge utbyte bl.a. vad 
gäller delsystem och underhåll. Relationen mot EU sägs behöva gå mot en ökad 
harmonisering.  

5.2. EDA:s framtidsvision 
I november 2005 fick EDA uppgiften att med ett 20-års perspektiv utveckla en prognos 
vad gäller Europeisk behov av försvarskapacitet. Framtidsvisionen, ”Long Term 
Vision”, LTV, täcker inte in Europas hela behov av utveckling inom försvarsområdet. 
Natos eller separata nationers behov tillkommer. Uppdraget syftar till att se till behoven 
som redovisas i ESDP som behandlar allt ifrån förmåga till separerande av krigförande 
parter till stabiliserande operationer i sönderfallande stater. Dokumentet är tänkt att 
revideras regelbundet och utgöra en kompass för framtida inriktning. Dock måste 
tilläggas att även om det fanns en brett stöd bland medlemmarna för dokumentet vid 
utgivningen så finns ett inte en formell överenskommelse om alla formuleringar i det.109 
I arbetet har EU Institut of Security Studies, ISS, bidragit med den globala kontexten, 
EU ”Military Committee”, MC, har arbetat med kapacitetsbehov för framtida ESDP 
operationer dvs. den framtida militära omgivningen. Ett stort antal forskare har bidragit 
med vad framtida forskning och teknikutveckling kan resultera i för möjligheter och 
hot. Här har även hjälp erhållits från industrin och olika representanter från 
medlemsnationerna. EDA:s framtidsprognos är på en övergripande nivå men är ändå 
viktig för att lägga grunden för EU:s gemensamma ståndpunkt vad gäller inriktningen 
av försvarsförmågor. Här läggs vissa gemensamma ambitioner fast som sedan kan 
utvecklas vidare till mer konkreta förmågor. 
 
”The long-term vision is an important milestone. Developing further, in the form of Capability 
Development Plan, will play an important role in identifying European capability needs in both the short 
and long term.”110 
 
Studien utgår från vissa antagande där ett av de väsentligaste är att globaliseringen 
kommer att fortsätta att utvecklas och att Europa kommer att fortsätta vara en av de 
framgångsrikaste och stabila regionerna i världen, men eventuellt ekonomiskt och 
teknologiska försprång mot t.ex. Indien och Kina kommer att minska. Med minskat 
ekonomiskt försprång blir de avlägsna säkerhetsproblemen mer utmanande.  
 
Publikationen beskriver utmaningarna för försvaret där den militära rollen har 
förändrats och att EU kan stå inför dolda omständigheter och sönderfallande stater. 
                                                 
109 EDA, Presidency Report on ESDP 12 December 2006, hämtat 2008-03-17, 
http://www.eda.europa.eu/documents.aspx 
110 Tolgfors Sten, svensk försvarsminister, EDA Bulletin September 2007, hämtad 2008-03-04, 
http://www.eda.europa.eu/documents.aspx 
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Vidare att insatsen skall kunna vara på plats för att förhindra att krig uppkommer.111 
Detta ger en indikation på att de strategiska flygtransporterna måste ha en flexibilitet att 
med begränsad förberedelsetid kunna landa på banor av sämre kvalité. Även den 
teknologiska utvecklingen beskrivs som en utmaning där skydd och snabbhet förespås 
ha en snabb utvecklingskurva på grund av vetenskapliga landvinningar vad gäller 
materielutveckling.112 Även detta kan vara faktorer för det strategiska transportflyget att 
ta hänsyn till då snabbhet och skydd är två funktioner som är viktiga för utförandet.  
 
Vidare beskrivs vilka konsekvenser dessa förändringar kan tänktas ha för framtida 
operationer och det konstateras att de kommer vara expeditionära då EU har ambitionen 
att vara en global aktör. Vidare skall insatsen kunna vara multinationell vilket innebär 
att det kan ställas vissa krav på strategiskt transportflyg att vara interoperabelt vad 
gäller t.ex. ledningssystem och lufttankning.  
 
Implikationerna för förbanden initierade av de utmaningar som beskrivs i visionen 
karakteriseras bland annat av det engelska ordet ”agility” som kan översättas till 
rörlighet. Ordet refererar till att med modulära förband snabbt kunna reagera och 
gruppera sig i operationsområdet. De understryker också att förmågan att kunna utföra 
expeditionära operationer och att direkt kunna nå platser där minimal infrastruktur 
finns.113 Här är strategiska flygtransporter i många fall nödvändiga för att uppnå detta. 
Med civila transportflygplan utan skydd är det begränsade möjligheter att landa in i ett 
operationsområde om det finns en fientlig hotbild. Flygplanen måste också ha en 
förmåga att landa på banor av kortare längd och landningshjälpmedel av enklare 
karaktär.  
 
Även under ordet ”sustainability” finns vissa interoperabilitetskrav som kan kopplas till 
strategisk flygtransport. Där det beskrivs att även om underhållet oftast sköts nationsvis 
är det av vikt att samordning kan ske för att maximal effekt skall kunna nås och att den 
politiska uthålligheten är helt avhängt på skyddande av trupp.114 Att på det strategiska 
transportflyget ha adekvata vapen och sensorer för skydd understryks därmed.  
 
Visionen poängterar några nyckelfrågor som kräver speciellt hänsynstagande vid 
försvarsplanering. Vissa av dem kan direkt eller indirekt kopplas till strategisk 
flygtransport. Till att börja med understryks vikten av den europeiska industriella basen 
som ett fundament för alla ansträngningar att skapa efterfrågade kapaciteter. Intressant 
här är också att även om dokumentet säger att bl.a. inom det nätverksbaserade försvaret 
är det väsentligt att försäkra sig om interoperabilitet med USA genom Nato, så hävdar 
det dessutom EU:s särart att t.ex. utveckla sin bindning till den civila sidan inom 
området.115 Detta skulle kunna leda till motsägande intressen dock har detta endast 
perifer koppling till strategisk flygtransport.  
 
Interoperabilitet beskrivs som en hjärtefråga såväl som nyckelfråga. Interoperabiliteten 
skall vara allomfattande vilket innebär inte bara mellan försvarsgrenar och mellan 
                                                 
111 EDA: An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs  
(2006-10-03), s. 10.  
112 Ibid, s. 11. 
113 Ibid, s. 17.  
114 Ibid, s. 18.  
115 Ibid, s. 20. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning: 1434/7:1 
ChP 06-08  Sida (35) 47 
Mj Lena Persson 
 
länder utan också mellan civil och militär.  Det poängteras också att interoperabilitet 
inte bara åstadkoms med hjälp av tekniken utan det krävs även gemensamma 
procedurer, träning och språk. Detta kan vad gäller strategiskt flygtransport t.ex. gälla 
beställningar, säkerhetsrutiner etc. Den bästa formen av interoperabilitet vad gäller 
materiel beskrivs som att använda lika utrustning vilket också passar den ekonomiska 
nödvändigheten att ensa kraven vad gäller anskaffning. Det poängteras också 
svårigheten med detta och att ju tidigare i anskaffningsfasen denna ensning genomförs 
desto större blir chanserna till ett lyckosamt inköp. Det är en omöjlighet att harmonisera 
tekniska krav om inte bakomliggande koncept, ekonomi och tidsaspekter inte först är 
gemensamma. Dock är inte nyanskaffning i samtliga fall detsamma som nyutveckling. 
 
”It should, in the interest of enhanced interoperability, embrace pursuit if mutually-advantageous 
opportunities for pooled purchase of off-the-shelf equipment; or taking shares in jointly-owned 
capability; or moving towards role specialisation or integration in a coherent and complementary 
fashion.”116  
 
Ovanstående citat stämmer väl in på det planerade gemensamma C 17 anskaffandet. 
Förvärvandet av strategiskt transportflyg är en mycket omfattande affär där systemet 
kräver åtaganden under lång tid vad gäller bl.a. utbildning och underhåll. Här finns en 
motsättning till fundamentet för anskaffning av nya funktioner nämligen att den 
europeiska industriella basen inte nyttjas. Att snabbare exploatera tekniska innovationer 
är även något som betonas och att utvecklingstiden av försvarsmaterielen måste 
kortas.117 Här kan paralleller dras till dagens situation vad gäller strategiskt 
transportflyg och utvecklandet av A400M, där utvecklingstiden har varit alltför 
utdragen att andra lösningar, har fått träda in.   
 
Industripolicy framställs också som en viktig nyckelfråga. Visionen beskriver de 
gällande konkurrensläget mellan Europa och framför allt USA där den sistnämnda 
spenderar sex gånger så mycket på forskning och utveckling kopplat till försvaret och 
om den inte hejdas blir europeisk försvarsindustri mer av en försörjare av delar till 
USA:s vapenindustri. Motåtgärder för att säkra både militär som industriell förmåga 
sägs krävas.118 
 
Här poängteras igen nödvändigheten att öka medvetenheten för att ta beslut som gynnar 
europeisk försvarsindustri. Sist i visionen beskrivs lite mer specifikt sex 
utvecklingsområden inom EU där ”deploy” är ett. Här kan speciellt noteras att 
strategisk flygtransport, tillsammans med sjö- och landresurser är basen för strategisk 
”deployment”.  
 

                                                 
116 EDA: An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs  
(2006-10-03), s. 21.  
117 Ibid, s. 22.  
118 Ibid, s. 23.  
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5.3. Jämförande analys över skillnader och likheter i de bägge 
dokumenten  

5.3.1. Allmänt 
Först kan konstateras att de bägge dokumenten har en likartad utgångspunkt i mångt 
och mycket. Försvarsmakten har själva gjort bedömningen att omvärldsanalyserna för 
handlingarna har stora likheter och att det därför har varit möjligt för svensk 
vidkommande att ta stor hänsyn till slutsatser som kommer från EU:s 
kapacitetsutvecklingsprocess.119 Tidigare forskning har också konstaterat, i 
undersökning av andra officiella dokument, att det råder tydlig samstämmighet mellan 
de svenska kraven på operativ förmåga och EU:s krav på kapaciteter vad gäller 
uthållighet och insatsberedskap. Att det är avgörande att ha lufttransportskapacitet och 
strategisk transportkapacitet noteras också.120 
 
Vilken funktion är det då tänkt att dessa ”visioner” skall fylla? EDA:s LTV beskrivs 
som en kompass för framtida inriktning. Det indikerar att det kan finna flera alternativ 
(vägar) att välja men att riktningen är bestämd och kan därmed te sig svår att avvika 
ifrån. Framför allt framställs den som en viktig utgångspunkt för vidare mer konkret 
arbete med att skapa förmågor. Grunden ter sig alltså relativt fast men här kan 
poängteras att dokumentet inte lagligen kan tvinga medlemmar till att fatta utvecklings- 
eller anskaffningsbeslut. Svensk perspektivplanering är ämnad som underlag för beslut 
på olika nivåer. Det viktigast kanske här är att den skall kunna användas för att föreslå 
förändringar i inriktning för Försvarsmakten. Även om det är ett viktigt dokument är det 
inte en beslutad inriktning eller kompass för Sverige. Det som dock ger den ökad tyngd 
är att den är framtagen i nära samarbete med Försvarsdepartementet. 
Sammanfattningsvis kan sägas att EDA:s vision är framtagen för att i någon mån vara 
vägvisande och den är i stora drag godkänd av den politiska nivån till skillnad från 
svensk perspektivplanering som mer skall utgöra en bas med information med möjliga 
alternativ inför beslut på den politiska nivån.  
 
Vad gäller Sveriges nationella behov kontra EU:s finns det ingen motsägelse i själva 
skrivningen. I svensk version uttrycks det att nationella behov skall vara styrande men 
att Sverige skall bidra till EU:s behov vilket inte motsägs av LTV där EU:s behov 
redovisas men att nationella och Natos behov tillkommer. För att se vidare på hur de 
bägge framställningarna uppfattar världen så utgår båda från att globaliseringen 
kommer att fortsätta och svenska visionen drar slutsatsen att enskilda stater inte själva 
har samma möjlighet att ta tillvara sina intressen och att det behövs en gemensam 
fokusering på säkerhet. Försvarsmakten konkretiserar det ytterligare och skriver att, om 
inte mer pengar tilldelas, måsta nya sätt till för att lösa organisationens uppgifter. De 
nämner internationella samarbetet som en möjlig utväg. LTV uttrycker att, med minskat 
ekonomiskt försprång för Europa, blir säkerhetsproblemen mer utmanande. Vad gäller 
den allmänna omvärldsuppfattningen och Europas försvarsekonomiska realitet kan det 
inte heller utläsas någon divergerande syn. Det finns indikationer på en fortsatt 
europeisering från bägge dokumenten. Syftet med LTV kan indikera ett visst mått av 

                                                 
119 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2006, HKV 2006-06-15, 23 383:69741, s. 29. 
120 Mihlzén Anders, En användbar Försvarsmakt – här och nu., Stockholm, Försvarshögskolan ISS, C-
uppsats, 2006-08-07 323/6:1, s. 43-45.  
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”top-down” då det beskrivs att dokumentet skall ligga till grund för nästa steg i 
processen som är kapacitetsutvecklingsplanen för EU.  

5.3.2. Beskrivning av förmåga 
En expeditionär förmåga beskrivs i bägge versionerna. Det torde innebära att ha 
förmåga att transportera förband till olika platser på jorden. Lite anmärkningsvärt är 
också att i den svenska perspektivplanen står det att ”stora delar” skall ha expeditionär 
förmåga. Även om Försvarsmakten idag inte är så stor så bör det betyda avsevärda 
resurser vad gäller strategisk flygtransport. Två egna C 17 ter sig i det sammanhanget 
inte som överdrivet.  I den svenska versionen nämns det i anslutningen också 
strategiska transporter. LTV:n beskriver mer i allmänna termer vilka kännetecken 
framtida förmågor skall ha så som rörlighet, skydd, snabbhet och uthållighet. Kopplat 
till stora avstånd torde rörlighet, snabbhet och skydd innebära en förmåga till strategisk 
flygtransport. Den svenska visionen uttrycker det även mer explicit att strategisk 
transportförmåga är både en försvarsuppgift och en förmåga till insats. I LTV:n uttalas 
det dock vid ett tillfälle att strategisk flygtransport, tillsammans med strategisk sjö 
transport, är basen för en säker förbandstillförsel. 
 
Interoperabilitet nämns i sammanhanget med strategisk transport och expeditionär 
förmåga i den svenska perspektivplaneringen. Interoperabilitet omfattar mycket mer än 
bara att tekniska system skall kommunicera med varandra och i LTV talas det om det 
som en hjärtefråga som måste omfatta teknik såväl som procedurer, träning och språk 
samt att det inte bara gäller militära förband utan också relationen militär – civil. Även i 
svensk perspektivplanering beskrivs säkerhetsfrågan som något som skall lösas även 
med civila insatser. Då interoperabilitetsutvecklingen i huvudsak sker med Nato som 
måttstock kan det här resultera i krockar särskilt som LTV även beskriver att tekniska 
innovationer snabbare måste exploateras. Här skulle i framtiden den kunna bli problem 
med t.ex. strategisk flygtransport administrativa system eller ledningssystem om Europa 
här vill nyttja civila innovationer. Dock finns det inget motsägande mellan LTV och 
svensk perspektivplanering. Anpassning mot interoperabilitet kan enligt båda 
versionerna ha fokus såväl mot Nato som till civila gränssnitt. Även Nato kan komma 
att anpassa sig i större utsträckning mot civilt interface.  

5.3.3. Försvarsindustriella hänsynstaganden och 
materielsamarbeten 
LTV är mycket tydlig med att allt skapande av nya förmågor skall utgå från den 
europeiska försvarsindustrin och att medvetenheten skall öka för att fatta beslut som 
gynnar densamma. Detta uttrycks inte lika klart i svensk perspektivplanering och 
förklaringen torde vara att det är mer av ett politiskt ställningstagande. Istället finns det 
där betoning på att Försvarsmakten måste ha en marknadsanpassad kundmedvetenhet 
vilket inte direkt kan kopplas mot EU:s industriella bas. Det beskrivs vidare, i samband 
med marknadsanpassningen, att personalen skall deltaga i samarbeten både med 
industrin och andra länders försvarsmakter. Anledningen till detta är för att harmonisera 
kraven så att gemensam utveckling och anskaffning av försvarsmateriel blir möjlig. 
Denna harmonisering tas också upp i LTV som en nödvändighet. I svensk version riktas 
inte ovanstående verksamheten med tvång mot EU. Även här torde det bero på att det 
beslutet ligger på politisk nivå. Vad gäller nyutveckling går Svensk perspektivplanering 
längst då den uttrycker att den helst skall ske i internationellt samarbete. De öppnar 
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dock upp för satsning på vissa svenska nischer. Detta står inte i strid med vad LTV 
uttrycker, då de ser både integration och specialisering som lämpliga åtgärder.  
 
Svensk version nämner också direktanskaffning som ett alternativ för att uppnå 
kostnadseffektivitet. Med formuleringen om marknadsanpassad kundmedvetenhet 
tillsammans med noteringen om kostnadseffektiv direktanskaffning ter sig svensk 
skrivning mer ekonomiskt (i betydelsen sparsamt) inriktad än den europeiska 
motsvarigheten. LTV lägger mer tyngd åt den europeiska försvarsindustrin som 
utgångspunkt för processen.   
 
Försvarsmaktens beskrivning av knytningen till andra länder i det internationella 
samarbetet utgår både från Europa och USA, där den transatlantiska länken beskrivs 
som mycket viktig för framtida förmågeskapande och internationellt materielsamarbete. 
I LTV ligger betoningen mer på konkurrensen med USA och den talar om 
”motåtgärder”. Denna skillnad kan inte enbart förklaras med att LTV:n befinner sig på 
en mer politisk nivå. Även om svensk vision även beskriver EU:s behov av USA så går 
det inte att komma ifrån att USA:s vikt vad gäller försvarssamarbete betonas på flera 
ställen.  
 
Vad gäller försvarsindustriella hänsynstaganden och försvarsmaterielsamarbeten 
indikerar de att båda vertikala mekanismerna kan förekomma. Med LTV:s betoning av 
den industriella basen som grund till anskaffningsprocessen finns det ett incitament för 
en ”top-down” styrning, där EDA omvandlar förmågekraven som skapats till 
påtryckning för anskaffning och utveckling. Detta görs inom ramen för de olika 
program som styrs från organisationen mot den europeiska försvarsindustrin. För 
närvarande finns inget program vad gäller just strategisk flygtransport, då det nu verkar 
lösas med diverse nationella initiativ där både Nato och EU skall tillgodoses.  
 
6. Slutsatser och diskussion 

6.1. Slutsatser 
I analysen av strategisk flygtransport har både hur behovet uppkommit och hur 
förmågan realiserats studerats men också visionen om framtiden beskrivs. Då den första 
frågan som skall besvaras i uppsatsen är, vilka motiv som framläggs i Sverige gällande 
anskaffning av strategisk flygtransport, har det varit berikande att även se till hur 
utvecklingen i framtiden ter sig. Här har ytterligare förklaringar getts angående möjliga 
motiv bakom processerna i frågan om strategisk flygtransport. Bland annat har olika 
ekonomiska ställningstaganden blivit tydliga. De framåtblickande dokumenten skall 
också kunna ha en omedelbar styrning på verksamheten, dvs. redan från 2006, då 
försvarsmateriel har en lång omloppstid och får återverkningar långt fram i tiden. Som 
exempel kan nämnas en anskaffning av strategiska transportflygplan kan innebära 
samarbetsavtal vad gäller underhåll som sträcker sig 20-30 år framåt i tiden.  
 
Analysen har kunnat bekräfta tidigare studiers slutsatser att uppkomsten av det svenska 
behovet av strategisk flygtransport är direkt kopplat till skapandet av BG. Dock har 
tidigare studier inte explicit studerat strategisk flygtransport utan mer uttryckt i termer 
om ”global förmåga”.  Vidare konstateras att mekanismen för detta var ”top-down” inte 
i tvingande termer utan mer som påverkan. Det fanns också inslag av ”bottom-up” 
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kopplat till BG då Sverige använde snabbinsatsstyrkan som en pådrivare i den egna 
reformeringen av Försvarsmakten. Dock för fallet strategisk flygtransport, fanns det 
inga direkta svenska drivkrafter för att skapa förmågan, inte heller med en ekonomisk 
synvinkel, emedan svensk industri endast skulle gynnas indirekt i form av eventuella 
motköpsaffärer.  
 
För att svara på frågan vilka motiv som framläggs i Sverige gällande anskaffning av 
strategisk flygtransport av regeringen och Försvarsmakten, så har först konstaterats en 
övergripande inriktning att Sverige skall sträva efter internationellt samarbete även när 
det gäller försvarsmaterielanskaffning. Anledningarna som framförs har både 
ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter. De ekonomiska härför sig till minskade 
försvarsanslag, kontra vikten att ha en livskraftig försvarsindustri. USA nämns som en 
viktig samarbetspartner vad gäller försvarsmaterielutveckling Säkerhetsmässigt så 
erhåller Sverige sin säkerhet genom att vara aktiv i det europeiska säkerhetssamarbetet.  
 
För att konkretisera motivbilden runt just strategisk flygtransport kan först nämnas att 
Sverige tidigare har nyttjat civila flygbolag för att transporter förband mot krisområden. 
Det konstateras dock att detta är dyrt, att marknaden till del är oseriös och att det kan 
vara problem att landa in i krisområdet direkt då flygplanen saknar egenskydd. Militär 
strategisk flygtransport beskrivs därför som viktig då den har utrustning för egenskydd, 
vilket gör att den kan landa på en flygplats nära eller i krisområdet, vilket snabbar på 
förloppet. De har också förmåga att landa på kortare banor än sina civila 
motsvarigheter.  
 
Vid jämförelsen av den svenska perspektivplaneringen och EDA:s LTV kan det 
konstateras en viss problematik, då i LTV, är den politiska nivån på ett annat sätt 
inarbetat. Det är ett dokument som medlemsländerna säger sig stå bakom och skall vara 
inriktande i någon mån. Perspektivplanen är mer av ett militärstrategiskt verk som ändå 
innehåller information på en säkerhetspolitisk nivå men endast i avsikt för att vara 
underlag till politiska beslut. En medvetenhet om detta är väsentligt för det kan förklara 
vissa skiljaktigheter vad gäller de båda dokumenten.  
 
Ett grundläggande fundament för de bägge framtidsvisionerna är uppfattningen om 
fortsatt globalisering. Detta är en primär faktor bakom att behovet av strategisk 
flygtransportförmåga uppkommit. Perspektivplaneringen beskriver strategisk 
transportförmåga som en försvarsuppgift samt insatsförmåga och särskiljer inte mellan 
flyg och sjö. I LTV:n däremot står båda förmågorna utskrivna. Ur detta går dock inte att 
uttolka någon skillnad i vilken vikt EU och Sverige lägger på strategisk flygtransport. I 
beskrivningen av strategisk flygtransport i de bägge dokumentet finns inget avvikande 
som skulle indikera divergenser i framtida utveckling av förmågan. Detta kan 
konfirmera tidigare forskning vad gäller svenska krav på operativ förmåga kontra EU:s 
kapacitetskrav som redovisats ovan. 
 
I huvudsak liknar de bägge dokumenten varandra i tecknandet av 
anskaffningsprocessen. Först en ensning av krav som leder till utveckling mot 
gemensamma eller nischade materielutvecklingar. Detta för undvikande av onödiga 
dupliceringar. LTV har en stark betoning på att den europeiska industriella basen skall 
ligga till grund för skapandet av kapaciteter, vilket också ligger i linje med en av EDA:s 
uppgifter som är att stärka den europeiska industriella basen genom, vad som skulle 
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kunna kallas, en ökad koordinering. Sveriges ambition med kostnadsmedvetenhet och 
direktanskaffning (om det blir billigare), öppnar även för initiativ där förmågekraven 
kan lösas med inköp utanför EU men helst tillsammans med andra nationer. Detta blir 
då en europeisering enligt mekanismen ”bottom-up” då det är den nationella nivån som 
påverkar hur EU:s förmåga realiseras. Även svensk perspektivplanerings 
återkommande betoning av USA, och dess vikt i materielsamarbeten, pekar på svenskt 
initiativ mot amerikanskt materielsamarbete.  
 
Hur förhåller sig då svensk agerande i realiseringen av strategisk flygtransportförmåga 
till de motiv som angetts?  
   
En svensk anskaffning av C 17 låg till del i linje med vad som anförts - att överväga 
direktanskaffning då det kan anses kostnadseffektivt och att affärer med USA är viktigt 
för teknikutvecklingen inom försvarsmaterielmarknaden. Dock var det ingen 
multinationell anskaffning även om det fanns vissa kontakter tagna för ett kommande 
gemensamt nyttjande med britterna. Denna ”bottom-up” ansats blev inte av, även om 
Försvarsmakten förde en argumentering över den stora vikt en C 17 anskaffning skulle 
ha för att snabbinsatsförbanden skulle kunna vara på plats utan fördröjande 
omlastningar.  
 
Inträdet i SALIS-samarbetet kännetecknas av en ”top-down” mekanism där den 
europeiska nivån påverkar den nationella. Detta i och med att Sverige kände ett tryck att 
ansluta sig trots att lösningen inte kunde svara upp mot alla krav på bl.a. kort 
landningssträcka och egenskydd, Motivet vad gäller internationellt samarbete stämde 
väl med denna process och även de oseriösa flygbolagen kunde undvikas med detta 
kontrakt.  

 
Slutligen, SAC-samarbetet svarar mot de motiveringar som Sverige framfört. Det är ett 
internationellt samarbete mot en direktanskaffning, som innebär ett utbyte med USA. 
Försvarsmakten erhåller förmåga att landa på korta banor, direkt in i ett krisområde. 
Sammanfattningsvis kan sägas att, vad gäller strategisk flygtransport, finns det starka 
implikationer för en ”top-down” process. I samband med BG kom det ett starkt tryck på 
Sverige att skapa förmågan. Vad gäller interimslösningen med An-124 kan också en 
”top-down” mekanism spåras. Dock när verkliga inköp varit i fråga, har svenska 
motiveringar fått råda och en ”bottom-up” mekanism varit tydlig. A400M – ett 
europeiskt projekt, som också varit ett möjligt flygplan att anskaffa, fanns inte klart på 
hyllan och medgav inte heller ett utbyte med USA. Några bredare slutsatser, att detta 
resultat även skulle kunna gälla för övrig försvarsmateriel, är inte möjligt att dra då 
förutsättningarna skiljer sig allt för mycket åt. EDA har inte heller haft någon större roll 
i denna process, dock kan dess roll komma att se annorlunda ut i andra projekt, där de 
har varit en spelare från början och med en ökad ”koordinering”, kunnat styra processen 
på ett annat sätt.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vad gäller fallet med strategisk flygtransport har 
Sverige visat en viss oavhängighet från EU vad gäller realiseringen samt 
implementationen av förmågan och följt nationella motiv i valet av lösningar. 
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6.2. Diskussion  
Redan 2001 klargjorde regeringen i en proposition vikten av internationellt samarbete 
som beskrivits i inledande kapitel. I uppsatsen har det beskrivits att anledningen kan 
relateras till flera perspektiv på säkerhet som ekonomisk och militärisk säkerhet. 
Regeringen skriver också att de utvalda nischerna skall följa Försvarsmaktens inriktning 
och kunna anpassa sig mot hot och risker i framtiden.121 Detta får inte tolkas som att 
den svenska försvarsindustrin skall kunna gå tillbaka och i princip täcka in Sveriges 
totala behov av försvarsmateriel, som den gjorde under kalla krigets dagar. I den 
konsolidering av försvarsindustrier som pågår, finns det knappast någon tillbakagång. 
Det vi beställer i dag från en industri belägen utanför Sverige gör att vi inom det 
området har mindre möjlighet att hålla kvar kompetens etc. Detta bör vägas in vid varje 
anskaffning. Investeringarna har också lång återverkning vad gäller utbildning och 
underhåll vilket gör att framtidens relationer i hög grad skapas vid dagens inköp. Dessa 
aspekter gör att även en enstaka anskaffning av förmåga, som denna uppsats handlar 
om, kan ha betydelse för framtiden.  
 
Samarbete inom ett område kan leda till knytningar inom ett annat. Kommer den 
europeiska integrationen fortsätta och därmed skapa en mur som gör det allt svårare för 
försvarsmaterielsamarbete likt det som skapats med SAC? EU genererar allt mer 
samarbetsformer där EDA är ett exempel. Forskning skall samordnas och 
anskaffningsbehov harmoniseras. Med EDA väljs ett antal utvecklingsprojekt som 
troligtvis kommer att gynna europeisk industri. Även organisationer som MCCE är 
intressanta då de har en viss styrning på hur förmågor skall realiseras.  
 
”Once a problem or solution is part of the Europeanization process it may be difficult to detach it and 
make it national again.”122 
 
Analyseras begreppet interoperabilitet innebär det dock ingångar i den europeiska 
muren för Natomedlemmar, då EU använder Nato standard bl.a. vad gäller teknik. Detta 
faktum gör att materiel producerade av USA även kan passa europeiska förband. Likaså 
vad gäller metoder och procedurer sker en utveckling mot Nato i och med deltagande i 
Nato ledda övningar. Följaktligen kan det spåras ett samband, där EU framställda 
militära kapacitetsbehov, genererar krav (påtryckning) på Sverige. Sverige i sin tur 
utvecklar interoperabilitet (inte bara teknisk) genom deltagande och certifiering i 
Natoövningar. I denna kedja inkluderas alltså Nato på ett naturligt sätt. 
 
”Mot denna bakgrund är det rimligt att se skapandet av internationell förmåga, med tillhörande 
internationell samverkan i form av övningar och certifiering, som en drivkraft i utvecklingen av 
insatsorganisationen.”123  
 
Interoperabilitetsarbetet har även en annan sida där ökad interoperabilitet mot den civila 
sidan efterfrågas inom EU, vilket skulle göra det möjligt att i ökad utsträckning nyttja 
gemensamma civil-militärt produkter som utvecklats av den europeiska industrin. 
Kommer en anpassning mot civila krav kunna vara i linje med 
kompabilitetsutvecklingen i Nato, eller riskerar detta att bryta kedjan?  
 

                                                 
121 Proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Stockholm 2001-09-26, s. 220. 
122 Eriksson Arita, 2006, s. 200.  
123 Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, Stockholm 2004-09-23, s. 46. 
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Integrationen i Europa av militära kapacitetsbehov, med BG och HG 2010, kan kallas 
positiv integration, dvs. en europeisk modell finns att anpassa sig emot.124 Det finns 
också ett etablerat samarbete, eller modell, mellan EU och Nato vad gäller 
kapacitetsutveckling (CDM). Inköpen av C 17 i SAC-samarbetet är i stället en negativ 
integration, där det tidigare inte har funnits några former eller direktiv för en sådan 
lösning. SAC-samarbetet är en intressant modell för framtida kollaboration. Prototypen 
gör det möjligt för medlemmarna att skilja, den operationella styrningen av resursen, 
från Nato. Kan anskaffningen enligt modellen för SAC vara något som leder till 
ytterligare integration i framtiden, där användandet av den redan skapade förebilden 
leder till positiv integration med nya materielsamarbeten efter samma mönster? Att 
kunna visa en oavhängighet från Nato med deras artikel fem är viktigt för Sverige, då 
ett Nato medlemskap inte finns på agendan.  
 
För att vid anskaffningar även kunna svara upp mot svenska behov måste de nationella 
kraven vara klart definierade då resurserna är begränsade och BG tar mycket medel i 
anspråk. Att svensk inriktning, vad gäller fallet med strategisk flygtransport, har fått 
genomslagskraft kan konstateras. Samarbetet har varit en ekonomisk fördel, åtminstone 
kortsiktigt, då länderna kan dela på kostnaderna för inköpet. Ett svenskt inköp skulle 
långsiktigt ha kunnat vara mer fördelaktigt då det fanns motköp med i bilden. En tydlig 
svensk linje är viktig att ha framtagen då Försvarsmaktens personal arbetar med olika 
EU projekt. I arbetet finns en möjlighet till påverkan från svensk sida, ”bottom-up”, 
ända upp på politisk nivå. Här gäller det att ta chansen, då kapacitetsbehov definieras 
och skapas, för att få dem i linje med vad som skulle kunna gynna Sverige ur 
militärstrategisk synvinkel men även ekonomisk. Svensk försvarsindustri behöver 
erhålla vissa nischer där den uppmuntras att bli stark och leda utvecklingen. EU handlar 
också om att inte i onödan duplicera förmågor. Vikten av att vara med och påverka i de 
olika europeiska organisationerna på alla nivåer skall inte underskattas vilket kan 
belysas av att USA vill deltaga som observatör i MCCE. 
 
”Defence policy integration may have, compared to at least foreign policy, potentially large political, 
social and economic consequences.”125 
 
Sverige uttrycker på många sätt vikten av försvarsmaterielsamarbete med USA, medan 
EU understryker den europeiska försvarsindustrin som bas, vilket kan leda till att 
implementeringen av en förmåga genomförs på ett sätt i Sverige som är skilt från 
många andra EU länder. Dock säger inte EDA:s LTV att all utrustning skall anskaffas 
internt i EU utan medlemsländerna måste besluta sig för vad som skall kunna utvecklas 
i Europa och när de kan låta nöja sig med en anskaffning från den globala 
marknaden.126 Att dra allt för långtgående slutsatser av det som står i de olika 
inriktningsdokumenten är inte möjligt då det är så många andra faktorer som spelar in i 
anskaffningsprocessen, där det i uppsatsen diskuterats de ekonomiska drivkrafterna men 
det finns också organisationer eller personer som med egna motiv kan driva fram en 
utveckling. I exemplet med SAC var det efter initiativ av en person, general Marshall 
Billingslea, som startade processen. 

                                                 
124 Eriksson Arita, 2006, s. 170. 
125 Ibid, s. 204. 
126 EDA: An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs  
(2006-10-03), s. 24. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning: 1434/7:1 
ChP 06-08  Sida (43) 47 
Mj Lena Persson 
 
6.3. Förslag på vidare forskning 
Denna uppsats har haft en mycket smal vinkel som egentligen inte kan ligga till grund 
för några generella antaganden som kan vara giltiga för andra nationer, eller förmågor. 
Kompletterande studier av andra länder och förmågor skulle kunna konfirmera 
resultaten av denna uppsats.  
 
Perspektivplaneringen och EDA:s LTV har inte så hög konkretiseringsgrad. När nästa 
steg i form av ”Capability Development Plan, CDP” ges ut av EDA under 2008 kan det 
vara intressant att se vilken överensstämmelse det finns med Försvarsmaktens 
Utvecklingsplan. CDP skall redovisa prioriteringar, planer på omedelbara åtgärder och 
identifierade samarbetsmöjligheter.127 Detta skulle ge ett mer tyngd åt empirin då 
samstämmigheten undersökts både för enstaka förmågor eller över hela registret.   
 
En brist i denna uppsats är att, då organisationer för samarbete har analyserats, har inte 
det nu mycket aktuella nordiska samarbetet tagits med. I en rapport från rapport från de 
överbefälhavarna i Norge och Sverige beskriver hur de bägges organisationer har 
analyserat ett förstärkt samarbete mellan länderna. Som ett av många möjliga 
samarbetsområden beskrevs flygtransporter. Förutom rena samordningsvinster skulle ett 
samarbete ge stärkt inflytande i europeisk och euroatlantisk säkerhetssamarbete.128 Här 
är en intressant ingångsvinkel för en studie att se vilken överensstämmelse det finns 
mellan de bägge Försvarsmakterna i redovisade visioner eller perspektivplaner och vad 
det i sin tur kan indikera i form av möjligheter eller hinder för samarbete. Kommer ett 
samarbete leda mot ökad regionalisering i norden där trycket för europeiseringen 
kommer i andra hand? 
 
Denna uppsats har studerat vilken påverkan EU har på Sverige och omvänt genom att 
analysera ett fall av anskaffning. Dessa slutsatser om påverkan kan vara diskutabla då 
påverkan sker hela tiden t.ex. när svensk militär deltar i arbetsgrupper i EU. Initiativet 
verkar ha kommit från EU men ursprunget kan ha initierats från personal ur 
Försvarsmakten som arbetar i Bryssel. En intressant vinkling på vidare studier angående 
militärstrategi skulle kunna vara att se i vilka forum Sverige gör sig hörda, vilka 
svenska förslag som lagts etc. för att se om Sverige idag påverkar mer än någonsin men 
via EU eller om det motsatta förhållandet råder - att Sverige har tagit rollen av en som 
låter sig ledas av andra. I denna studie har diverse samarbetsorgan varit tydliga och i 
någon mån påverkat processen. För att nämna några är det MCCE, ECAP och EUMC. 
Intressant här är också att notera att Försvarsmakten verkar ha fått en allt mer politisk 
roll att fylla då de arbetar på EU-nivån. I gemensamma organ tas kontakter som kan 
vara inledningen på en anskaffning med återverkningar även för försvarsindustrin. Har 
Försvarsmakten därmed fått utökat inflytande eller har det minskat med en ökad 
europeisering?  
 
Slutligen kan europeiseringsprocessens fortskridande och EDA:s inverkan vara fortsatt 
intressant att undersöka men då med ett annat system i fokus. Detta för att se om 
utvecklingen går mot ökad ”top-down” även för realisering av förmåga.   

                                                 
127 EDA News, EU Governments Set Timetable for Initial Plan to Strengthen Defence Capabilities,  
2007-06-28, hämtad 2007-07-02, http://www.eda.europa.eu/newsitem.aspx?if=230  
128 Syrèn Håkan och Diesen Sverre, Nytt försvarssamarbete mellan Sverige och Norge, 2007-08-31, 
hämtad 2008-02-26, http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=686692  
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