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Nordiskt försvarssamarbete i åtstramningens tidevarv: 
(1 bilaga) 

En studie av förutsättningar för det norsk-svenska försvarssamarbetet 

Sammanfattning: 

Den här studien utgår ifrån Europaforskaren Tomas Valaseks hypoteser om vilka faktorer som 

krävs för att försvarssamarbeten skall ha förutsättningar att vara lyckosamma, applicerat på det 

nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO. Studien använder endast Norge och Sverige med 

motivet att de är de ursprungliga aktörerna och de drivande krafterna bakom försvarssamarbetet. 

De faktorer som studerats är ländernas strategiska kultur, solidaritet och tillit länderna emellan, 

utseende på de militära styrkorna, förutsättningar för försvarsindustrin i respektive land samt om 

intentioner med samarbetet varit klargjorda. Det är i huvudsak myndighetsdokument i form av 

propositioner, inriktningar och försvarsmaktsdokument som studerats, tillsammans med officiella 

uttalanden, tidigare forskning på området och, inte minst, intervjuer med företrädare för 

NORDEFCO på militär och politisk nivå kompletterat med utanförperspektivet från 

militärattachéer i respektive land.  I akt och mening att studera i vilken utsträckning de faktorer 

som Valasek presenterar kan visa sig vara betydelsefulla i bedömningar av förutsättningarna för 

ett fördjupat samarbete inom NORDEFCO har studien ställt frågan på vilket sätt det går att 

återfinna uttryck för faktorerna. Den frågan redovisas löpande under analysen för att därefter ge 

svar på frågan om vissa faktorer förefaller vara mer relevanta än andra för det nordiska 

samarbetets utveckling.  

Det har visat sig att det nordiska samarbetet troligtvis emanerar från faktorer som liknande 

strategisk kultur och liknande utseende på de militära styrkorna. Intentioner med samarbetet anses 

vara klargjorda, om än med mer långtgående intentioner för svenskt vidkommande. Tillit byggs 

efterhand med de små stegens strategi, men var länderna har sina säkerhetspolitiska förankringar, 

sin solidaritet, har visat sig ha mindre betydelse för samarbetet. Den avgjort viktigaste faktorn för 

en framtida utveckling anses av samtliga intervjuade samt tidigare forskare och mig själv vara den 

om liknande förutsättningar för försvarsindustrin. Det skulle underlätta för samarbetet att nå ännu 

längre om förutsättningarna för försvarsindustrin var gemensamma, åtminstone i en nordisk 

kontext.   

 

Nyckelord: Försvarssamarbete, Sverige, Norge, Strategisk kultur, Tillit & Solidaritet 
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Nordic defence cooperation in a an age of austerity 
(1 appendix) 

               A study of prerequisites for the defence cooperation between Norway and Sweden  

Abstract: 

This study uses European researcher Tomas Valasek’s hypothesis about factors required for 

defence cooperation in order to achieve conditions which can be successfully applied to the 

Nordic defence cooperation NORDEFCO. The study uses only Norway and Sweden on the 

grounds that they are the original actors and the driving forces behind the defence cooperation. 

The factors studied are; the countries' strategic culture, solidarity and trust between countries, 

similarity in military forces, if similar conditions prevail in the defence industry and if the 

intentions of cooperation have been clarified.  

Mainly government documents in the form of propositions, orientations and defence documents 

are studied, together with previous research in this area and, especially, interviews with 

representatives of NORDEFCO at military level and policy level as well as outside perspectives 

from the military attachés in each country. With the intention of studying the extent to which the 

factors Valasek features may prove to be significant in assessing the conditions for enhanced 

cooperation in NORDEFCO, the study raises the question of how it is possible to find expressions 

for the factors. The question presented continuously throughout the analysis and following the 

study answers the question whether certain factors appear to be more relevant than others for the 

development of Nordic cooperation.  

It has been shown that Nordic cooperation is likely to emanate from factors such as strategic 

culture and similarities in the armed forces. Intentions of this cooperation are considered to be 

identified, although with more far-reaching intentions from the Swedish perspective. Trust is built 

gradually step by step, but the fact that each country has its own security ties; solidarity has 

proven to be of minor importance to the cooperation. The single most important factor for future 

development is considered by all interviewees as well as previous researchers and myself, to be 

that of similar conditions for the defence industry. If conditions for the defence industry were 

commonly set in a Nordic context, these would probably facilitate reaching a higher level of 

cooperation. 

Key words: Defence Cooperation, Sweden, Norway, Strategic Culture, Trust and Solidarity 

 



Försvarshögskolan D-uppsats  4 

Örlkn Jonas Ottosson 2012-03-20 

HSU 10-12   

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning. ................................................................................................................................ 5 

1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 7 

1.2 Disposition ....................................................................................................................... 8 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 8 

1.4 Tidigare forskning .......................................................................................................... 10 

2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter .................................................................... 11 

2.1 Översiktlig beskrivning av metod samt käll- och materialkritik .................................... 13 

2.2 Ett lands strategiska kultur ............................................................................................. 15 

2.3 Tillit och Solidaritet ....................................................................................................... 17 

2.4 Liknande militära styrkor avseende storlek och kvalitet ................................................ 19 

2.5 Liknande förutsättningar (level playing field) för försvarsindustrin .............................. 20 

2.6 Intentioner med samarbetet klargjorda ........................................................................... 21 

2.7 Sammanfattning teori och metod ................................................................................... 22 

3. Analys ................................................................................................................................... 24 

3.1 Strategisk kultur ............................................................................................................. 24 

3.1.1 Norges strategiska kultur historiskt ......................................................................... 25 

3.1.2 Norges strategiska kultur i ett nulägesperspektiv .................................................... 26 

3.1.3 Sveriges strategiska kultur historiskt ....................................................................... 27 

3.1.4 Sveriges strategiska kultur i ett nulägesperspektiv ................................................. 28 

3.1.5 Faktorns påverkan på NORDEFCO ........................................................................ 30 

3.2  Tillit och Solidaritet ...................................................................................................... 31 

3.2.1 Faktorns påverkan på NORDEFCO ........................................................................ 32 

3.3. Norges och Sveriges militära styrkor ............................................................................ 36 

3.3.1 Faktorns påverkan på NORDEFCO ........................................................................ 37 

3.4. Liknande förutsättningar (Level playing field) för försvarsindustrin ........................... 38 

3.4.1 Faktorns påverkan på NORDEFCO ........................................................................ 41 

3.5 Intentioner med samarbetet klargjorda? ......................................................................... 42 

3.5.1 Faktorns påverkan på NORDEFCO ........................................................................ 44 

4. Slutsatser .............................................................................................................................. 45 

4.1 Avslutande kommentarer ............................................................................................... 48 

5. Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 51 

Bilaga 1, intervjufrågor ............................................................................................................ 56 

 

  



Försvarshögskolan D-uppsats  5 

Örlkn Jonas Ottosson 2012-03-20 

HSU 10-12   

 

1. Inledning. 

Inom EU och NATO råder det en trend som populärt kallas pooling & sharing, smart defence 

eller resursdelning. Med detta avses olika samarbetsarrangemang som har till syfte att skapa 

ökad effektivitet och vara kostnadsbesparande i den militära styrkeproduktionen men också 

samarbeten som främjar ett upprätthållande av en gemensam bredd av förmågor vid militära 

insatser.
1
 Vilka faktorer påverkar möjligheten för dessa samarbetsprojekt att lyckas? I 

Högkvarterets Perspektivstudie 2009 sammanfattas militärstrategiska trender; fortsatt 

transformering av försvarsmakter, ett ökat behov av strategiska och operativa samarbeten 

samt ökat behov av civil militär samverkan.
2
 Sedan 2009 har trenden med försvarssamarbete 

sannolikt förstärkts och regionaliserats, det är inte minst det nordiska samarbetet Nordic 

Defence Cooperation (NORDEFCO) ett exempel på. Dessa trender ses i ljuset av minskad 

risk för invasionshot efter kalla krigets slut, den nya krigföringen som visades upp i 

Gulfkriget samt ett ökat fokus på militära maktmedel inom ramen för internationella insatser. 

Vidare har det ställt många av EU:s och NATO:s försvarsmakter inför fait accompli: att 

samtidigt modernisera och transformera stridskrafter och dessutom utveckla nya expeditionära 

förmågor innebär en ekonomisk utmaning. Till yttermera visso har Georgienkriget 2008 visat 

på ett ökat krav på försvarsmakterna att damma av planerna och återskapa en beredskap inför 

ett territoriellt angrepp mot den egna nationen. Som om inte detta vore nog har dessutom USA 

gradvis visat minskat intresse för Europa och konstaterat att de trupper som finns där är att 

betrakta som lyx och ett återtagande till amerikansk kontinent kan därför förväntas.
3
 

Sammantaget har ovanstående inneburit att försvarsmakterna inom EU, NATO och Norden 

har påbörjat olika samarbetsprojekt i syfte att vara kostnadseffektiva när det kommer till 

materielanskaffning och övningar samt utbildning av personal. Det är också rimligt att anta att 

den av Sveriges riksdag deklarerade Solidaritetsförklaringen i december 2009 kommer som 

en följd av ovanstående utveckling. Sverige säger sig i denna vara beredda att ge och ta emot 

militär hjälp och att landet inte kommer att förhålla sig passivt i det fall ett annat nordiskt eller 

EU-land blir angripet. Som en följd vill regeringen se ett fördjupat samarbete med de nordiska 

länderna i syfte att stärka våra möjligheter till att främja gemensamma intressen men också 

                                                 
1
 Magnus Christiansson, Jacob Westberg, Patrik Wiklund, Säkerhetsutveckling och hotuppfattningar i 

Sveriges närområde – en uppföljningsstudie. Underlag till FM PerP, FHS, Stockholm, utges 2012. 
2
 Försvarsmakten, Rapport från perspektivstudien 2009 – Det militärstrategiska utfallsrummet, Bilaga 

1, Skr 23382:51673, Stockholm, 2009, s.131. 
3
 Tomas Valasek, Surviving Austerity - the case for a new approach to EU military collaboration, 

Centre for European Reform, London, 2011, s.2-3. 
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bidra till ökad säkerhet och stabilitet såväl globalt som i Europa. Vidare är Regeringen ute 

efter synergieffekter i form av rationalitet och effektivitet som ett förstärkt samarbete de 

nordiska länderna emellan kan innebära.
4
 

   Eftersom solidaritetsförklaringen och den därpå följande försvarspropositionen förutom EU 

även inkluderar våra nordiska grannländer har den nordiska samarbetsstrukturen NORDEFCO 

kommit högt upp på många politiska agendor. Det nuvarande nordiska försvarssamarbetet 

formaliserades i november 2008 då Nordens försvarsministrar nådde en överenskommelse om 

utökat samarbete.
5
 Dessförinnan hade försvarschefen i Norge och överbefälhavaren i Sverige 

startat samtal om samarbete på myndighetsnivå. Detta hade lett fram till den så kallade 

Möjlighetsstudien genom vilken Nordic Mutually Supportive Defence Structures 

(NORDSUP) föddes och studien belyste ett 140-tal samarbetsområden. I denna framkommer 

det redan i inledningen följande:
 
 

 

Given the loss of purchasing power, small and medium sized countries will not 

be able in the close future to sustain complete and balanced armed forces. Two 

put it somewhat simplified we face two options: either to share capabilities with 

strategic partners on a bilateral or multilateral basis or to face a future with 

fewer capabilities.
 6

 

 

General Sverre Diesen uttryckte samma dilemma kopplat till hans eget land med att helt 

enkelt konstatera att ett land med 4,5 miljoner invånare är för litet för att kunna vidmakthålla 

ett enbart nationellt försvar.
7
 Året efter skriver de nordiska länderna under ett Memorandum 

of Understanding (MoU) om närmare samarbete och NORDEFCO var skapat. Även om vissa 

av samarbetena redan var påbörjade har NORDEFCO lett till påtagliga resultat varav 

samarbetet med Norge om Archer, den finländska anskaffningen av det norska markbaserade 

luftförsvarssystemet NASAMS och inte minst det långtgångna samarbetet, CIED, med 

lessons identified och learned avseende IED-hot. Många är imponerade över hur arbetet 

fortskrider med NORDEFCO och en av dem som sällar sig till skaran av beundrare är 

Europaforskaren från Centre for European Reform (CER), Tomas Valasek. Denne har bland 

                                                 
4
 Försvarsdepartementet, Ett användbart försvar, Prop. 2008/09:140, Stockholm, 2009, s.9. 

5
 http://www.soff.se/startsida.html?news=1736, 2012-01-16.  

6
 Försvarsmakten, Ömsesidigt förstärkande försvarslösningar: Norsk-svensk studie av möjligheterna 

till fördjupat samarbete, Skr 23200:73266, Stockholm, 2008, s.34.  
7
 http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2008/2008-10-27-FSJ.html, 2012-02-28  

http://www.soff.se/startsida.html?news=1736
http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2008/2008-10-27-FSJ.html
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annat formulerat hypoteser om hur europeiska länders försvarsbudgetar ska klara sig i ett 

åtstramningens tidevarv
8
 eller som han uttrycker det Surviving Austerity. Valasek definierar 

faktorer som enligt honom bör vara uppfyllda för att ett försvarssamarbete skall ha de bästa 

förutsättningarna att vara lyckosamma. De ingående länder bör då ha, eller kännetecknas av:
 9

 

- Liknande strategisk kultur 

- Tillit och solidaritet 

- Liknande storlek och utseende på militära styrkor 

- Liknande förutsättningar (level playing field) för försvarsindustrin 

- Intentioner med samarbetet klargjorda 

Redan den förstnämnda egenskapen om liknande strategisk kultur räcker för att initiera en 

undersökningslusta hos undertecknad. Inte minst eftersom Norges utrikesminister 

sammanfattar vad som utmärker Norden på följande sätt: 

 

Det som fasjinerer med Norden i et utenrikspolitisk perspektiv, er 

kombinasjonen av fellesskap og ulikt utsyn.
 10

 

1.1 Problemformulering 

Den inriktning som NORDSUP/NORDEFCO har för sitt samarbete, strukturellt till förmån 

för organisatoriskt, ligger i linje med vad som händer i övriga Europa. Ökat samarbete för att 

uppnå ökad militär förmåga ser vi tydligt i det fransk-brittiska undertecknandet 2010 av 

resursdelning av exempelvis hangarfartyg, delat underhåll och utbildning på transportflyget 

A400M och en gemensam forskning inom nukleär teknologi och satelliter.
11

 Under samma år 

lanserades det svensk-tyska initiativet som ska öka EU:s förmåga att hantera kriser och 

samtidigt ge ökad försvarseffekt för skattebetalarnas pengar. Det verkar som om stater är 

beredda att gå längre i försvarssamarbete än vad man har gjort på mycket länge. NORDEFCO 

hyllas inte bara av Europaforskaren Valasek. Under HSU 10-12 studieresa till såväl Bryssel 

som USA lyftes det nordiska försvarssamarbetet fram som ett lysande exempel. Sammantaget 

har detta inspirerat mig att studera i vilken utsträckning de faktorer som Valasek presenterar 

                                                 
8
 Magnus Christiansson, Jacob Westberg, Patrik Wiklund, Säkerhetsutveckling och hotuppfattningar i 

Sveriges närområde – en uppföljningsstudie. Underlag till FM PerP, FHS, Stockholm, utges 2012. 
9
 Valasek, Surviving Austerity, 2011, s.21-27. 

10
 Bildt, Carl, Utrikesminister, (2007-03-13), tal vid Norges ambassad i Stockholm, ”Nordiskt 

samarbete i en ny tid”, Stockholm, seminarieserien "Skandinaviske veivalg", Regeringskansliet, 

webbutgåva, http://www.regeringen.se/sb/d/7417/a/79754 , 2012-01-30 
11

 Håkon Lunde Saxi, Nordic defence cooperation after the Cold War, Oslo files on defence and 

security, Oslo, 2011, s. 71. 

http://www.regeringen.se/sb/d/7417/a/79754
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kan visa sig vara betydelsefulla i bedömningar av förutsättningarna för ett fortsatt samarbete 

inom NORDEFCO? För detta ändamål behöver jag ställa mig följande frågeställningar:   

- På vilket sätt kan man i det nordiska försvarssamarbetet återfinna uttryck för de faktorer 

som Valasek definierar? 

- Förefaller vissa faktorer vara mer relevanta än andra faktorer för samarbetets 

utveckling? 

1.2 Disposition 

I följande kapitel (2) kommer jag att redogöra för de teorier som ligger till grund för de frågor 

som uppsatsen ställer i syfte att söka klargöra för Valaseks hypoteser. Samma kapitel 

beskriver också min metodologiska utgångspunkt, med en värdering av källor, tillsammans 

med vilken undersökningsdesign som använts.  

   Kapitel 3 är själva analysen och behandlar respektive faktor och har således underkapitel för 

ett lands strategiska kultur, solidaritet & tillit, liknande militära styrkor, förutsättningar för 

försvarsindustrin samt ett underkapitel som behandlar huruvida intentionerna med samarbetet 

varit klargjorda. Varje underkapitel är indelade i en del som beskriver respektive faktor 

utifrån norskt och svenskt perspektiv, följt av en del som analyserar vilken påverkan aktuell 

faktor haft på försvarssamarbetet NORDEFCO. 

   Det sista kapitlet innehåller slutsatser från tidigare förda resonemang och det är i detta 

avsnitt som arbetets övergripande problemställning besvaras. Vidare ger kapitlet synpunkter 

på vilken forskning som skulle kunna vara en förlängning av min studie. 

1.3 Avgränsningar 

Det nordiska försvarssamarbetet inkluderar länderna Finland, Danmark, Island, Norge och 

Sverige men det är endast de två sistnämnda som omfattas av denna undersökning. Detta 

motiveras främst genom att det är från dessa två länder som samarbetet emanerar genom de 

båda generalerna Sverre Diesen och Håkan Syréns initiativ.  Mitt val av de båda länderna 

styrks bland annat genom Lunde Saxis studie där denne kallar Norge-Sverige för core of the 

group
12

 och det var ju sedermera mellan dessa länder som den så kallade Möjlighetsstudien 

startade.
13

  

   Det finns en faktor som Valasek kallar för seriousness of intent, vilket enligt honom innebär 

att regeringar som tar försvarsfrågor på allvar och verkligen ser behovet av att vårda och 

                                                 
12

 Lunde Saxi, Nordic defence cooperation after the Cold War, 2011, s.13. 
13

 Försvarsmakten, Ömsesidigt förstärkande försvarslösningar, 2008. 
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stundtals nyttja dess försvarsmakter kommer att vara mer benägna att samarbeta än andra 

regeringar. De kommer också att vara mer angelägna att utvärdera vilken inverkan sjunkande 

försvarsanslag kommer att få på deras förmågor och därmed mer villiga att acceptera politiska 

risker och kanske gå så långt som att diskutera delvis avsägelse av suveränitet.
14

 Denna faktor 

har avgränsats bort med antagandet att både Norge och Sverige klart och tydligt deklarerat 

orsak och uppkomst till samarbetet som varandes att länderna står inför likartade utmaningar 

inom försvarspolitiken. Redan i förordet till Möjlighetsstudien talar man om begränsade 

ekonomiska resurser och gränsöverskridande problem och utmaningar inom området säkerhet 

och försvar där man ser flernationellt samarbete som ett alternativ som ökar möjligheten för 

nationella försvar att få en långsiktig balans mellan uppgifter och ekonomiska resurser.
15

 Nu 

är detta en studie som emanerar från den militära nivån och underskriven av de båda 

försvarscheferna men den föregicks av en anmodan från respektive länders politiska nivå att 

undersöka möjligheterna för fördjupat försvarssamarbete.  

   Valasek definierar ytterligare en faktor i Surviving Austerity och det handlar om att länder 

med en hög nivå av korruption inom statsapparaten kommer att ha väldigt svårt att samarbeta 

med länder som helt saknar eller har låg nivå av korruption.
16

 Jag har bortsett från denna 

faktor i samarbetet belyst genom norsk-svenska ögon och använder Transparency 

International Corruption Perceptions Index 2010 som motiv för detta. Sverige och Norge är 

båda på topp tio listan över länder med minst korruption.
17

 

   Studien tar sitt teoretiska avstamp i teorier som kan sägas ligga till grund för begrepp som 

pooling & sharing eller smart defence. Eftersom arbetet behandlar ett tämligen stort antal 

faktorer som skall ha påverkan på försvarssamarbete innebär det att jag inte haft möjlighet att 

gå på djupet inom respektive faktor. Detta märks sannolikt tydligast i avsnittet om strategisk 

kultur inom vilket område teoribildningen är minst sagt omfattande. För att avgöra till vilken 

teoribildning Valasek har förhållit sig har jag dragit slutsatser som i första hand baseras på 

tidigare forskning. Det hela skulle ha underlättats av en intervju med författaren i fråga men 

denne har inte besvarat mina förfrågningar om detta.  

   Tidsmässigt, för att beskriva ländernas strategiska kultur, har jag avgränsat uppsatsen till att 

omfatta tiden efter andra världskriget och framåt. För övriga faktorer gäller tidsavgränsningen 

från 2006, då de första stegen togs mot det som idag är NORDEFCO, till omedelbar närtid. 

                                                 
14

 Valasek, Surviving Austerity, 2011, s.26. 
15

 Försvarsmakten, Ömsesidigt förstärkande försvarslösningar, 2008, s.II. 
16

 Valasek, Surviving Austerity, 2011, s.26. 
17

 http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results, 2012-02-22 

http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
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1.4 Tidigare forskning 
 

Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns 

utvecklade rörande sammanhang och förhållanden mellan företeelser och som vi 

önskar att pröva mot den konkreta samhällssituationen.
18

 

 

Med detta citat vill jag visa på att teorins form kan variera och att vissa teorier är vagare och 

mer oprecisa än andra. Tidigare forskning har bland annat studerat graden av integration och 

beroende i det nordiska försvarssamarbetet, samt vilka konsekvenser detta kan få.
19

 Vidare 

har en studie företagits i syfte att undersöka i vilken omfattning drivkrafterna ekonomi, 

identitet, strävan efter oberoende och byråkratins påverkan haft inverkan på det nordiska 

försvarssamarbetet.
20

 Förutom att de är utmärkta uppsatser har de också gemensamt att de tar 

sin utgångspunkt i något som var i vardande. Det nordiska försvarssamarbetet har ännu inte 

blivit NORDEFCO och de båda arbetena kan sägas ha hjälpt till att förstå uppkomsten av 

samarbetet. Håkon Lunde Saxi försöker i sin studie från 2011 förklara varför och hur de 

nordiska länderna sökte att stärka deras samarbete inom säkerhets- och försvarsområdet och 

han försöker dessutom förklara om länderna i Norden kommer att lyckas med sina, enligt 

honom, ambitiösa planer.
21

 Ungefär på samma tema undersöker den norske forskaren och före 

detta översten, Björn Innset, om NORDEFCO är ett samarbete med gränser eller en gränslös 

integration.
22

 Den senare använder major Ove Härnqvists modell för hur integration och 

beroende påverkar varandra och kan sägas vara en fortsättning på studien.
23

 

  

                                                 
18

 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997, s.50. 
19

 Ove Härnqvist, Svensk-Norskt Försvarssamarbete anno 2007 ”Möjligheternas begränsning…”, 

FHS, Stockholm, 2008. 
20

 Ulf Kullin, Försvarssamarbete så in i Norden. Drivkrafter bakom det nordiska försvarssamarbetet 

2005-2009, Forsvarets Stabsskole, Oslo, 2009. 
21

 Lunde Saxi, Nordic defence cooperation after the Cold war, 2011. 
22

 Björn Innset, Integrasjon med grenser eller grenseløs integrasjon? En analyse av nordisk 

forsvarssamarbeid, Den Norske Atlanterhavkomite, Sikkerhetspolitisk bibliotek, Vol 3, 2010. 
23

 Härnqvist, Svensk-Norskt Försvarssamarbete anno 2007, 2008, s.11. 
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2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Generalsekreteraren i NATO använder sig av följande polemik: 

 

And second, I want to highlight the importance of what I call Smart Defence – 

how NATO can help nations to build greater security with fewer resources but 

more coordination and coherence, so that together we can avoid the financial 

crisis from becoming a security crisis.
24

 

 

Eller skulle man kunna uttrycka det i termer av att under de senaste två åren har de europeiska 

NATO-medlemsländernas försvarsutgifter sjunkit med cirka 45 miljarder dollar. En summa 

som motsvarar Tysklands hela försvarsbudget.
25

 Smart defence framstår i ljuset av detta 

faktum som surviving austerity defence. Vår egen försvarsminister beskrev stämningen vid ett 

möte om gemensam utveckling av försvarsförmågor som förevarit under ett 

försvarsministermöte i Gent i september 2010 som varandes en mörk nyans av svart.
26

 

Förenta Staternas försvarsminister Leon Panetta varnar sina allierade i NATO vid dennes 

första framträdande i Bryssel i oktober 2011 om att USA kanske inte kommer att kunna 

upprätthålla insatser som de i Libyen och Afghanistan samtidigt som USA brottas med egna 

ekonomiska bekymmer.
27

 EU formulerade 2003 sin European Security Strategy vilken pekar 

ut EU:s globala säkerhetsambitioner. Som en konsekvens skapas European Defence Agency 

(EDA) designad för öka graden av samarbete mellan väpnade styrkor och försvarsindustrier i 

Europa. Trots utfästelser genom EDA och säkerhetspolitiska strategier så konstateras i en 

rapport i april 2011 att europeiska länder fortsätter att sörja för dess väpnade styrkor på 

nationell nivå. Mer än 95 % av all militär utrustning i Europa tillhör enskilda medlemsländer. 

Många länder i Europa har vidmakthållit egna försvarsindustrier och så sent som 2009 köpte 

europeiska länder 80 % av dess militära utrustning ensamma.
28

 Jag ställer mig därför frågan 

om man kan dra slutsatsen att siffrorna ovan betyder att det inte enbart är militärstrategiska 

och ekonomiska drivkrafter bakom försvarssamarbete. Även inrikespolitiska faktorer 

sammanhörande med nationella särintressen förefaller kunna vara betydelsefulla.   

                                                 
24

 http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_70400.htm, 2012-01-24. 
25

 http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_70400.htm, 2012-01-24. 
26

 http://www.regeringen.se/sb/d/9497/a/171202, 2012-01-24. 
27

 http://www.voanews.com/english/news/europe/NATO-Defense-Ministers-Meet-to-Discuss-Libya-

Afghanistan-131124098.html, 2012-01-24. 
28

 Valasek, Surviving Austerity, 2011, s. 11. 
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Det krävs en anknytning till flera olika teorier för att försöka förklara uppkomsten till begrepp 

som pooling & sharing eller smart defence. Som grund och avstamp ser jag den 

avsäkerhetisering av försvars- och säkerhetspolitik som skett sedan kalla krigets slut och det 

two level game som, bland annat Janne Haaland Matlary beskriver, kan leda fram till att 

dagens krig och konflikter kännetecknas av dess valbarhet.
29

 De existentiella krigen där den 

egna nationens överlevnad var hotad av invasion eller kärnvapenkrig har, för västerländskt 

vidkommande, ersatts av en situation där militära maktmedel istället för att stå och vakta 

gränsen skickas till fjärran länder enligt respektive regerings godtycke. Förändringarna i det 

internationella systemet har gjort att försvarspolitiken normaliserats och att synen på 

försvarssamarbete förändrats. Tidigare utgjorde hotet om mellanstatliga konflikter att 

försvarssamarbete strävade mot att skapa ökad militär förmåga i syfte att slå en fiende. 

Nuvarande situation med valbara krig och internationell krishantering har gjort att samarbetets 

karaktär förändrats till att istället handla om att dela risker och kostnader vid insats.  

Deltagande i internationella sammanhang har visat sig påskynda transformeringen av 

försvarsmakter samtidigt som själva insatsen i sig kan visa sig vinna inflytande till sändande 

land. Matlary resonerar över utvecklingen att stater som deltar i internationella operationer 

även får bli en del av en inre krets i aktuell organisation, i Matlary´s fall EU, som beslutar om 

utformning av insatsen och därmed får ökat inflytande och kan påverka organisationen i andra 

frågor.
30

 Denna slutsats ingår i vad Matlary kallar the new national interest vilken emanerar 

från en multilateral inramning, strävan efter legitimitet och resursdelning av militära 

kapaciteter. De nordiska länderna må sträva efter legitimitet på olika sätt eller föredra olika 

multilaterala inramningar men ett tycks åtminstone Sverige, Norge och Finland ha 

gemensamt; att genom olika former av resursdelning söka att bibehålla operativ kapacitet och 

militär förmåga genom samarbetsstrukturen NORDEFCO.     

   Uppsatsen är uppbyggd kring Valaseks hypoteser om vilka faktorer som krävs för att ett 

försvarssamarbete skall ha förutsättningar att vara lyckosamt. Den första faktorn som avses 

studeras är ett lands strategiska kultur. Den studien kommer att genomföras utifrån två 

perspektiv, ett historiskt och ett nutidsperspektiv, och den största utmaningen är att begränsa 

den tämligen omfångsrika litteratur i ämnet för att försöka utveckla en teoretisk förståelse för 

problemet – strategisk kultur. Vidare kommer faktorn tillit och solidaritet följt av faktorn 

                                                 
29

 Janne Haaland Matlary, European Union security dynamics in the new national interest, Palgrave 

Macmillan, Basingstoke, 2009, s.1-12. 
30

 Haaland Matlary, European Union security dynamics in the new national interest, 2009, s.8. 
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liknande militära styrkor och en faktor som behandlar huruvida fria marknadskrafter styr 

försvarsindustrin. Slutligen behandlas faktorn om intentionerna med samarbetet varit 

klargjorda. Studien av dessa faktorer kommer att genomföras som en fallstudie där det är 

NORDEFCO i sig självt som är fallet och den enda undersökningsenheten.
31

 Regionalt eller 

multilateralt försvarssamarbete i form av pooling & sharing eller smart defence utgör den 

större klass av fenomen som NORDEFCO utgör ett exempel på. Studien bygger på olika 

undersökningsmetoder, vilket kan sägas känneteckna fallstudien, med kvalitativa textstudier 

av litteratur, artiklar och rapporter varvat med seminstrukturerade intervjuer.
32

  Gemensamt 

för metoderna är att de berör försvarssamarbete i allmänhet i de båda länderna och 

NORDEFCO i synnerhet.  

2.1 Översiktlig beskrivning av metod samt käll- och materialkritik 

Faktorerna är återgivna i den prioritetsordning som Valasek återger dem i sin studie och de 

kommer att beskrivas mer ingående längre fram i detta kapitel tillsammans med en närmare 

beskrivning av hur jag har undersökt desamma. De olika faktorerna kommer att 

operationaliseras på olika sätt men gemensamt för alla är att jag använder mig av tre 

huvudsakliga undersökningsmetoder: semistrukturerade intervjuer, primära källor i form av 

officiella dokument och uttalanden på myndighetsnivå samt bearbetat material i form av 

forskning på området. På så vis kan man säga att en triangulering har skett i syfte att öka 

träffsäkerheten och autenciteten.
33

 Exempelvis faktorn Tillit & Solidaritet bygger i större 

utsträckning än de övriga på underlag från intervjuer eftersom det har visat sig vara svårt att 

finna uttryck för denna faktor med enbart de andra undersökningsmetoderna. Vidare när det 

gäller frågeställningarna om vilken påverkan faktorerna haft på försvarssamarbetet och om 

någon faktor haft mindre eller större betydelse vill jag hävda att det varit nödvändigt med 

intervjuer för att säkerställa ett resultat. 

   De intervjuade personerna har alla starka kopplingar till NORDEFCO eller samarbete de 

båda länderna emellan och det är företrädare på militär och politisk nivå samt kittet emellan, 

försvarsattachéer i respektive land, totalt åtta personer. Personerna är strategiskt utvalda för 

att i största möjliga mån kunna bidra till att svara upp mot min övergripande problemställning 

och bidra till att ge svar på mina frågeställningar. De intervjuade har först tagit del av 

                                                 
31

 Martyn Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s.59. 
32

 Denscombe, Forskningshandboken, 2009, s.61-62. 
33

 Denscombe, Forskningshandboken, 2009, s.188. 
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författarens tolkning av innebörden i de olika faktorerna och har därefter fått ge sin syn på 

vilken inverkan de tycker att de olika faktorerna haft på försvarssamarbetet. De har därefter 

fått ge sin syn på NORDEFCO generellt, om det är något särskilt som utmärker samarbetet 

som inte framgår av Valaseks faktorer. Jag har valt semistrukturerade intervjuer därför att jag 

har velat att den intervjuade skall kunna utveckla sina egna idéer och på så sätt 

förhoppningsvis tala mer utförligt om mina ämnen. Betoningen har med andra ord legat på 

den intervjuade. Jag har letat efter teman i intervjuerna och försökt att inte i så stor 

utsträckning fokusera på enskilda uttalanden. Återkommande teman kan indikera att just den 

frågan delas av en ännu vidare grupp än den som jag intervjuat vilket gör att jag kan hysa 

större tillit till informationen. De intervjuade har varit ovetande om varandras insats och 

samtliga intervjuer har genomförts över telefon, främst på grund av att jag såg det som 

ogörligt i sammanhanget att ta mig till Oslo och jag valde därför att även intervjua personerna 

i Stockholm över telefon med syftet att erhålla samma undersökningsmetodik för samtliga 

intervjuade. En av nackdelarna med intervju över telefon är att jag inte haft en möjlighet att se 

respondentens ansiktsuttryck men å andra sidan har inte heller den intervjuade påverkats av 

mig. Samtliga intervjuade är för närvarande involverade i försvarssamarbetet eller har haft en 

omedelbar närhet till detsamma i närtid. Jag har inte på förhand haft anledning att tro att 

respondenterna vill visa upp en bild av samarbetet som är förvanskad eller felaktig, dock är 

alla starkt påverkade av samarbetet och sannolikt positivt inställda till NORDEFCO.
34

 

   Övriga källor som jag har haft till mitt förfogande har varit antingen av karaktären 

obearbetade primärkällor i form av myndighetsdokument och officiella uttalanden eller 

bearbetat material i form av tidigare forskning. Oavsett vilken typ av källa som jag refererar 

till så har jag haft i åtanke att de som vill få något publicerat har ett syfte med det de skriver. 

Ett faktum som jag varit mest vaksam på i tidningsartiklar. Dock har det varit tämligen enkelt 

att förhålla sig till det tendentiösa eftersom det jag undersöker har ett tydligt uttalat och 

explicit syfte och det har också varit dessa syften som jag haft som målsättning att undersöka. 

   Sammantaget kan man säga att studien utgör en fallstudie med hypotesprövande inslag men 

jag kommer inte att falsifiera eller annat som kännetecknar en hårdare form av hypotes- eller 

teoriprövning eftersom jag inte räknar med att Valaseks faktorer helt kommer att sakna stöd.  

                                                 
34

 Inspiration hämtat ifrån; semistrukturerade intervjuer: Denscombe, Forskningshandboken, s.234ff, 

för- och nackdelar med telefonintervjuer: Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. uppl., 

Liber ekonomi, Malmö, 2002, s.128ff. 
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2.2 Ett lands strategiska kultur 

Enligt Valasek har det fransk-brittiska samarbetet bland annat kring resursdelning av 

hangarfartyg en god chans att bli verklighet eftersom de båda länderna har en liknande kultur 

av risktagning och en uttalad expeditionär mentalitet. Motsatsen rådde vid misslyckandet när 

gällde att kunna använda en gemensam fransk-tysk brigad i Afghanistan. De båda länderna 

hade olika syn på vilken risk som soldater skulle kunna utsättas för och det blev därför inget 

insättande av brigaden.
35

 Vidare argumenterar samme författare för att liknande strategisk 

kultur inte nödvändigtvis föder framgång och använder misslyckandet med att sända den 

gemensamma holländsk-brittiska amfibiestyrkan till Afghanistan.
36

 Likheter i fråga om 

strategisk kultur förefaller alltså i sig inte vara en tillräcklig grund för ett framgångsrikt 

samarbete.   

   Jan Ångström argumenterar för att den moderna forskningen om strategisk kultur har använt 

begreppet på tre sätt.  Begreppet har använts som en oberoende variabel, där landets 

strategiska kultur skall leda till ett visst beteende.
37

 Det är det åsiktskluster som vill att 

definitionen skall inrymma värdeord som traditioner, värden, attityder, beteendemönster, vanor, 

symboler, historisk erfarenhet och att dessa tillsammans formar strategiskt uppförande och aktuell 

politik. En annan definition är att studien av ett lands strategiska kultur förser en med nödvändig 

information för att förstå fattade beslut men det dikterar inte ett strategiskt uppträdande. Andra 

variabler såsom politisk och fysisk geografi samt ekonomisk och militär maktbalans måste tillföras för 

att förstå det strategiska uppträdandet.
38 Som ett exempel på att det inte enbart är traditioner och 

historisk erfarenhet som formar strategiskt uppträdande använder Elisabeth Kier 

Storbritanniens ovilja att förpliktiga sig till kontinentala åtaganden på 1930-talet. Detta sades 

vara The British Way of Warfare, tyngd av traditioner, men visade sig snarare vara mer 

politiskt inspirerat för att undvika ytterligare beskattning än en kulturellt bestämd myt.
39

  

Slutligen kan man, enligt Ångström, använda begreppet utifrån en konstruktivistisk ansats och 

därmed besvara frågan ”hur” och inte ”varför”. Den strategiska kulturen definieras då som en 

                                                 
35
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37

 Kjell Engelbrekt & Jan Ångström (red.), Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, Nordstedts 

Juridik, Stockholm, 2010, s. 186ff. 
38

 Biava, Drent, Herd, Characterizing the European Union’s Strategic Culture: An Analytical 

Framework, Journal of Common Market Studies, 2011, s.2. 
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uppsättning föreställningar och normer om vem, hur, med vilken rätt och för vilka syften 

nyttjandet av militär makt skall anses som legitim.
40

  

   Valasek förefaller ligga nära både den andra och den tredje tradition som Ångström 

beskriver. Eftersom Valasek med egna exempel visar att även länder med likartad strategisk 

kultur i vissa fall har svårt att enas kring beslut om insats så kan inte den strategiska kulturen i 

sig förklara besluten och därmed utgör den inte en självständig oberoende variabel som den 

första traditionen, enligt Ångström, använder begreppet. Den strategiska kulturen samverkar 

med andra variabler och utgör därmed en mellanliggande variabel. När det gäller inflytandet 

från den strategiska kulturen utgör frågor om uppfattningar om legitima grunder för insats en 

central faktor för Valasek. Därmed anknyter han även till den tredje traditionen i Ångströms 

klassificering.  Att strategisk kultur utgör en mellanliggande variabel som bland annat 

påverkar uppfattningar om legitima grunder för utnyttjandet av militära maktmedel är 

utgångspunkten även i denna uppsats.  I kartläggningen av ländernas strategiska kultur 

kommer jag även att fästa stor vikt vid ländernas olikartade historiska erfarenheter eftersom 

dessa utgör en viktig grund för skillnader i synen på de militära maktmedlens användande. 

Norge med en säkerhets- och försvarspolitik som sammanfattats som bred, icke politiserad 

konsensus med en övergripande strategi som utgick från landets litenhet, folkförsvaret och 

dess lojalitet mot FN. Doktriner fokuserade på landets överlevnad och det var armén som höll 

i taktpinnen.
41

 Sverige å andra sidan tycktes inte alls fokusera på litenhet. Landet var efter det 

kalla kriget i stort sett självförsörjande inom modern militär teknologi med egen produktion 

av spetsflyg, stridsvagnar och ubåtar. Det fanns till och med planer på att förvärva nukleära 

vapen under 1950-talet. Militären åtnjöt en hög grad av autonomi i jämförelse med andra 

västerländska länder, som en följd av det politisk-administrativa arvet efter Axel 

Oxenstierna.
42

 Således blir det historiska beskrivningar som kommer att studeras i akt och 

mening att finna olikheter men även likheter. Nulägesperspektivet studeras utifrån vad 

länderna förmedlar utåt idag, dels utifrån den politiska ledningen och dels från den militära. 

Detta görs genom att främst studera försvarspropositioner och inriktningar till den militära 

nivån kompletterat med politiska uttalanden i syfte att även här finna olikheter och likheter i 

synen på användande av militära maktmedel. Därefter skall det studeras hur nordiskt 

                                                 
40
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41
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försvarssamarbete har påverkats av såväl likheter som olikheter vilket främst görs genom 

semistrukturerade intervjuer av företrädare för NORDEFCO i respektive land och på 

respektive nivå. 

2.3 Tillit och Solidaritet 

Tillit är enligt Valasek den avgörande skillnaden som bestämmer huruvida ett 

försvarssamarbete kommer att vara kostnadsbesparande eller inte. Som exempel på samarbete 

där brist på tillit och förtroende för varandras kapacitet förelåg anges det tysk-italiensk-

amerikanska missilförsvarssystemet MEADS. Varje land framtvingade egna nationella 

alternativ till MEADS som således slutade med en fördyring istället för en besparing.
43

   

   Historiskt kan man vid en första anblick anta att arvet är nedslående för svenskt 

vidkommande i ett nordiskt sammanhang. Erfarenheterna från 1800- och 1900-talet visar på 

att de nordiska länderna tillsammans inte kunnat avskräcka stormakter från ett anfall.
44

 Men 

de nordiska länderna har kunnat agera inom andra politiska områden än försvars- och 

säkerhetspolitik genom det Nordiska Rådet och sedan det senaste kalla krigets slut har 

utvecklingen pekat mot att försvarspolitik har normaliserats eller kanske snarare integrerats i 

övrig politik. Matlary argumenterar över att försvars- och säkerhetspolitik har blivit 

normaliserad som en följd av att dagens konflikter kännetecknas av valbarhet i stället för att 

slåss för sin existens.
45

 Det kanske kan exemplifieras av att Sverige Riksdag antog 

solidaritetsförklaringen under 2009 och just denna förklaring anses av somliga vara ett 

paradigmskifte i svensk försvarspolitik. Inte minst vår egen försvarsminister deklarerade vid 

ett besök på FHS att Sverige historiskt definierat sin försvarspolitik med vad vi inte är, nu 

hävdas det att vår politik definieras med vad vi de facto är. Svaret på vad vi är, enligt 

försvarsministern, återfinns i den svenska solidaritetsförklaringen.
46

 Detta stärks till yttermera 

visso av ledarskribenterna på såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter när de hösten 

2011 kommenterar siffror som Utrikespolitiska institutet presenterade om att svenskar blivit 

hökar. Vi utmärker oss genom att vara det folk som med högst andel stöd för militära 

insatser.
47

 Ledarskribenten på Dagens Nyheter förklarar scenförändringen på följande vis:
48
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Sverige ingår sedan 1995 i en större gemenskap med andra demokratier, och 

framför allt Socialdemokraterna har bytt utrikespolitisk retorik och praktik. Det 

är EU – inte FN – som numera är medelpunkten för vårt internationella agerande 

(i förra veckans regeringsförklaring nämndes knappast FN). Och sedan några år 

tillbaka har ”solidaritet” ersatt ”neutralitet” som hörnpelare i säkerhetspolitiken. 

Att vara passiv om ett annat EU-land blir angripet är otänkbart. 

Scenförändringen sedan Palmeåren är markant. 

2009 avslutade Thorvald Stoltenberg sin rapport med förslag nummer 13:
49

 

 

Nordiske regjeringer bør utstede en gjensidig sikkerhetspolitisk 

solidaritetserklæring der de på en forpliktende måte klargjør hvordan de vil 

reagere dersom et nordisk land blir utsatt for et ytre angrep eller for utilbørlig 

press. 

 

En uppmaning som hörsammades på det nordiska utrikesministermötet i Helsingfors den 5 

april 2011 då en gemensam nordisk solidaritetsförklaring undertecknades.
50

 Solidaritet i detta 

arbetes sammanhang handlar således om att stater solidariskt förväntas komma till varandras 

undsättning vid angrepp från en annan stat eller aktör. Sveriges solidaritetsförklaring skiljer 

sig från gemensamma nordiska såtillvida att den förutsätter militär hjälp länderna emellan och 

tar sin grund i Lissabonfördraget artikel 42.7.
51

 Den gemensamma nordiska förklaringen är ett 

nordiskt svar på Lissabonfördragets artikel 222 och handlar således om att komma till 

varandras undsättning vid civila katastrofer och omfattar inte militära angrepp.
52

 Därför är det 

alltjämt intressant att studera hur den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen har tagits emot 

på norsk sida. Vidare är det intressant att studera hur den förhåller sig till det faktum att Norge 

alltjämt har sitt Artikel 5 åtagande inom NATO.   

                                                                                                                                                         
48

 http://www.dn.se/ledare/signerat/en-nation-av-liberala-hokar, 2012-02-03 
49

 Thorvald Stoltenberg, Nordisk Samarbeid om Utenriks- og Sikkerhetspolitikk, Oslo, 2009, s.34. 
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/pressesenter/pressemeldinger/2011/norden_enige.html?id=637

871, 2012-02-21. 
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 Lissabonfördraget: konsoliderad version av EU:s fördrag, 1.uppl., SNS förlag, Stockholm, 2008, 

EU-fördragets artikel 42, 7:e stycket. 
52

 Lissabonfördraget: konsoliderad version av EU:s fördrag, 2008, avdelning VII Solidaritets klausul, 

Artikel 222. 
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Tillit, å andra sidan, handlar om förtroende och beroende och, i denna studie, i vilken 

utsträckning länder vågar litar på varandra. När det kommer till försvarssamarbete gäller det 

frågan om rollspecialisering eller att göra ens egna förmågor beroende av gemensamma 

resurser. Därför är det intressant att studera om vissa delar av försvarssamarbetet 

NORDEFCO är känsligare än andra delar och om man uppfattar samarbeten som skapar 

denna form av beroenden som svårare att enas kring än samarbeten där parterna bevarar 

nationell kontroll. 

   I Norge identifieras huvuddragen i försvarspolitiken som varandes medlem av alliansen 

NATO, även om det smugit sig in ordet partners efter allierade när det gäller vilkas intressen 

som skall tillvaratas i nuvarande retorik.
53

 Sverige tar som ovan beskrivits sin utgångspunkt i 

ett gemensamt agerande inom ramen för EU. Denna uppsats söker besvara frågan om det går 

att finna uttryck för solidaritet och tillit i positiv eller negativ bemärkelse länderna emellan, 

och i så fall, i vilken utsträckning försvarssamarbetet har påverkats av detta. Det är i 

förekommande fall officiella uttalanden och dokument som kommer att studeras tillsammans 

med semistrukturerade intervjuer med representanter för NORDEFCO på militär och politisk 

nivå från respektive land. 

2.4 Liknande militära styrkor avseende storlek och kvalitet 

Valasek argumenterar för att lika barn leka bäst och exemplifierar detta med att 

budgetnedskärningar gjorde att Tjeckien och Slovakien åter drogs till varandra i termer av 

pooling & sharing under 2010. En av de viktigaste faktorerna för att man valde varandra 

skulle enligt Valasek vara att man hade snarlika militära styrkor avseende storlek och kvalitet 

och att valet därför föll sig naturligt. Vidare menar han att olikheter i detta avseende leder till 

risken att större försvarsmakter ignorerar mindre försvarsmakters behov. Detta belyses genom 

processen med anskaffning av det nya amerikanska stridsflygplanet Joint Strike Fighter eller 

F-35, där USA enligt Valasek gör lite som man önskar eftersom de länder som beställt F-35 

inte har något annat val. Det är inte bara storleken som har betydelse i detta resonemang, 

kvalitet har minst lika stor betydelse och således kommer länder på teknikens framkant att 

söka sig till dess motsvarighet.
54

  

   Denna del av undersökningen kommer att genomföras som en granskning av Norges och 

Sveriges militära styrkor. Det är en granskning av vilken typ av materiel som länderna har och 
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 Forsvarsdepartement, Ny langtidsplan for forsvarssektoren – forsvarspolitiske prioriteringer som 

bakgrunn for utarbeidelsen av forsvarssjefens fagmilitaere råd, Oslo, 2011, s.1. 
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 Valasek, Surviving Austerity, 2011, s.23. 



Försvarshögskolan D-uppsats  20 

Örlkn Jonas Ottosson 2012-03-20 

HSU 10-12   

 

hur det är tänkt att aktuell materiel skall användas, mot eller för vad. Granskningen av likheter 

eller olikheter genomförs främst med hjälp av tidigare forskning på området och när det 

kommer till vilken påverkan likheterna eller olikheterna haft är det främst intervjuer med 

företrädare för NORDEFCO och dokument som låg till grund för skapandet av NORDEFCO 

som har studerats. Studien skall svara på frågan om det kan anses att Sverige och Norge har 

liknande militära styrkor och vilken haft påverkan ländernas respektive militära styrkor haft 

på det nordiska försvarssamarbetet. 

2.5 Liknande förutsättningar55 (level playing field) för försvarsindustrin 

Pooling & sharing skall per definition spara pengar genom att endera landet kan reducera sitt 

inköp av utrustning eller andra faciliteter. Omvänt betyder det även att vissa 

försvarsindustriföretag inte erhåller den order som de annars skulle erhållit. Valasek beskriver 

det som att dessa förluster måste fördelas lika om partnerskap skall fungera och vara 

uthålliga.
56

 Vissa länder försvarar och skyddar sina industrier mer än andra, en del länder har 

strategier utformade för försvarsindustrin, andra inte och en asymmetri kan onekligen skapa 

friktioner som kan få samarbete att raseras.  

   Level playing field inom försvarsindustrin, är ett i dagarna omdebatterat ämne i Sverige 

eftersom vissa indikationer tyder på att Kockums tyska ägare Thyssen Krupp kan komma att 

sälja viss spetsteknologi till privat aktör. I Blekinge Läns Tidning den 2 februari 2012 

uppmanar ledarspalten vår försvarsminister att agera och argumenterar för att ministern skall 

stoppa en eventuell försäljning med motiv att ärendet gäller rikets säkerhet. Ministern 

kontrade med att svara ledarskribenten att regeringen inte upphäver ett beslut eftersom det då 

skulle verka som om man stänger marknaden.
 57

  

   I norska regeringens inriktning till försvarschefen för arbetet med ny långtidsplan 

(rammeskriv) står att läsa följande apropå nationellt och internationellt industrisamarbete:
58

 

 

Regjeringen legger vekt på nasjonalt og internasjonalt 

forsvarsmateriellsamarbeid. Med utgangspunkt i Forsvarets behov og strategien 

for næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser, vil regjeringen 
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 Level playing field översätts med “neutral arena som ger parterna lika förutsättningar”, 

http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=level playing field&l=ENGSVE, 2012-02-29. 
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fortsette arbeidet med et styrket strategisk partnerskap mellom Forsvaret og 

industrien. 

 

Dessa båda uttalanden, svenske försvarsministern genom media och den norska 

motsvarigheten genom ett myndighetsdokument, kan peka på att diskrepans råder i synen på 

försvarsindustri länderna emellan. Därför kommer denna del av studien att fortsatt granska 

myndighetsdokument och officiella uttalanden i syfte att finna likheter och olikheter i synen 

på ett lands försvarsindustri och vilken inverkan detta har eller kan ha haft på det nordiska 

försvarssamarbetet. För att kunna svar på vilken påverkan ett lands syn på dess 

försvarsindustri kan ha haft kommer studien att kompletteras med tidigare forskning och 

intervjuer av företrädare för NORDEFCO. 

2.6 Intentioner med samarbetet klargjorda 

Valasek kallar det clarity of intentions och menar att länder går in i försvarssamarbete med 

olika föresatser och att syftet kan vara allt ifrån att spara pengar till att på allvar öka den 

europeiska integrationen eller att binda ickeallierade länder närmare sig. Det kan också röra 

sig om historiska oförrätter som gör att man vill undvika framtida skärmytslingar vilket torde 

vara fallet med den gemensamma brigaden mellan Albanien, Bulgarien, Italien, Grekland, 

Makedonien, Turkiet och Rumänien. Följaktligen, argumenterar Valasek, blir utkomsten olika 

beroende på vilka intentioner de olika länderna haft med försvarssamarbetet. Är det 

ekonomiska avsikter fokuseras troligtvis samarbetet på ordinära, men ändock kostsamma, 

uppgifter såsom utbildning, träning och logistik. Om samarbetet istället vilar på en grund av 

en vilja att öka integration, blir utfallet sannolikt lite spetsigare gemensamma förband, inte 

nödvändigtvis kostnadsbesparande och inte heller med garanti att förbandet i fråga någonsin 

kommer att användas.
59

 

   Det nordiska försvarssamarbetet tar sannolikt sitt ursprung bland annat i en bekymmersam 

ekonomisk situation vilket i sig inte torde vara revolutionerande. Men går det att utröna om 

detta varit klargjort mellan de nordiska länderna eller är det andra bevekelsegrunder som 

anges, eller saknas det motiv? Denna del av undersökningen kommer att utgå ifrån de 

dokument som låg till grund för bildandet av NORDEFCO samt tidigare forskning på området 
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i form av uppsatser och perspektivstudier samt semistrukturerade intervjuer med företrädare 

för NORDEFCO på militär men framförallt politisk nivå..   

2.7 Sammanfattning teori och metod 
Jag skulle kunna utgå från ett variabelresonemang med det nordiska försvarssamarbetet som 

beroende variabel och de respektive faktorerna som oberoende variabler. Nu är det emellertid 

inte så att jag vill undersöka vilken av faktorerna som haft störst inverkan på 

försvarssamarbetet. Det jag vill genomföra är en prövning av Valaseks övergripande hypotes 

och undersöka i vilken mån de olika faktorerna kan sägas utgöra likheter eller olikheter och 

vilken inverkan de kan ha haft på försvarssamarbetet. Eller enkelt uttryckt jag skall inte väga 

de olika faktorerna emot varandra, jag skall kontrollera om de väger och i slutändan kunna 

pröva den övergripande problemställningen. Således går undersökningen ut på att studera 

försvarssamarbetet utifrån fem olika perspektiv och för att visualisera sambandet mellan teori, 

frågeställning och mätmetod har följande tabell skapats: 
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Tabell 1: Sammanfattning teori och metod 

Hypotes Frågeställning Undersökningsmtrl Operationalisering 

Hypotesen om att 

liknande strategiska 

kulturer krävs för att 

försvarssamarbeten 

skall ha 

förutsättningar att 

vara lyckosamma. 

I vilken utsträckning 

har ett lands 

strategiska kultur 

påverkat det nordiska 

försvarssamarbetet? 

Historiska beskrivningar 

av de nordiska länderna 

samt politiska 

uttalanden och 

försvarspropositioner 

NORDEFCO 

officiella dokument 

samt intervjuer. 

Landets strategiska 

kultur förväntas ta sig 

uttryck i källorna 

genom kvalitativ 

textanalys och 

semistrukturerade 

intervjuer 

Hypotesen om att 

solidaritet och tillit 

krävs för att 

försvarssamarbeten 

skall ha 

förutsättningar att 

vara lyckosamma. 

I vilken utsträckning 

har solidaritet och 

tillit påverkat det 

nordiska försvars-

samarbetet? 

NORDEFCO officiella 

dokument, militära och 

politiska officiella 

uttalanden samt 

intervjuer. 

Solidaritet och tillit 

förväntas ta sig uttryck 

i källorna genom 

kvalitativ textanalys 

och semistrukturerade 

intervjuer. 

Hypotesen om att 

liknande militära 

styrkor krävs för att 

försvarssamarbeten 

skall ha 

förutsättningar att 

vara lyckosamma. 

I vilken utsträckning 

har utseendet på ett 

lands militära styrkor 

påverkat det nordiska 

försvarssamarbetet? 

Tidigare forskning, 

FOI/FFI-rapporter och 

undersökningar från 

respektive land samt 

intervjuer  

NORDEFCO officiella 

dokument 

Inledningsvis en 

jämförande studie för 

att bekräfta likheter 

eller olikheter, därefter 

vilket uttryck detta har 

tagit sig i källorna 

genom kvalitativ 

textanalys och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Hypotesen om att 

liknande syn på 

försvarsindustrin 

krävs för att 

försvarssamarbeten 

skall ha 

förutsättningar att 

vara lyckosamma. 

I vilken utsträckning 

har ett lands syn på 

försvarsindustrin 

påverkat det nordiska 

försvarssamarbetet? 

Tidigare forskning, 

FOI/FFI-rapporter och 

undersökningar från 

respektive land, 

officiella uttalanden 

samt intervjuer. 

Landets syn på 

försvarsindustrin 

förväntas ta sig uttryck 

i källorna genom 

kvalitativ textanalys 

samt semistrukturerade 

intervjuer. 

Hypotesen om att 

intentionerna med 

samarbetet skall vara 

klargjorda för att 

försvarssamarbeten 

skall ha 

förutsättningar att 

vara lyckosamma. 

I vilken utsträckning 

har ett lands 

intentioner påverkat 

det nordiska 

försvarssamarbetet? 

NORDEFCO officiella 

dokument, militära och 

politiska officiella 

uttalanden, intervjuer 

samt de dokument från 

de strukturer som låg till 

grund för NORDEFCO. 

Landets intentioner 

med samarbetet 

förväntas ta sig uttryck 

i källorna genom 

kvalitativ textanalys 

samt semistrukturerade 

intervjuer. 
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3. Analys 

3.1 Strategisk kultur 

 

      Figur 1: Nordiska länders strategiska utblick 

1949 gick diskussionerna heta i de nordiska länderna om huruvida man skulle inleda ett 

närmare försvarssamarbete eller inte. Nationella olikheter, olika strategisk kultur?, gjorde 

dock att en nordisk försvarsunion visade sig vara ouppnåeligt och som bekant valde Norge 

och Danmark NATO medan Finland och Sverige valde alliansfria vägar, i Finlands fall är 

troligtvis inte alliansfri ett rättvisande begrepp eftersom de hade oket i form av Vänskaps och 

Samarbetsavtalet med Sovjetunionen hängande över sig. Försvarspolitiska vägväl till trots, 

Thorvald Stoltenberg kommer på något sätt fram till att Norden utgör en enda säkerhetszon 

och geografin är det sammanlänkande kittet. Bland annat den norska forskaren Håkon Lunde 

Saxi kritiserar denna bild och vill istället återge de strategiska utblickarna enligt figur 1. 

Bilden skulle kunna sammanfatta de nordiska ländernas strategiska intresseområden (Island 

exkluderat). Norge skall ha blickarna riktade norrut, Finland österut, Sverige västerut och 

slutligen Danmark sydvart.
60

 

   Jag har kompletterat Lunde Saxis bild med en extra pil för Sveriges vidkommande, riktad 

mot Östersjön för att därigenom påvisa att Sverige även har ett uttalat östersjöperspektiv. 

Detta påvisas inte minst av försvarsministerns föredrag på FHS våren 2011 i vilket denne 

underströk att Sverige har en tydlig östersjöprofil och att detta tydliggörs med vårt stora 

flygvapen och smyganpassade marinstridskrafter såväl under som på ytan.
61
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En historisk tillbakablick visar att det snarare är så att geopolitiska faktorer har splittrat mer 

än de har enat de nordiska länderna när det gäller säkerhetsrelaterade frågor. Exemplen från 

det Andra Schleswig Kriget 1864 när Sverige-Norge inte kom till Danmarks assistans
62

 och 

avsaknaden av nordisk inblandning när Finland blev attackerat av Sovjetunionen visar på att 

när det kommer till kritan är det nationella intressen som får överhanden till förmån för 

nordisk union.  

   En gemensam nämnare för de nordiska länderna är att de genomgått en metamorfos från 

stort nationellt och territoriellt fokus mot ett internationellt deltagande. Därefter tycks 

åtminstone Sverige, Norge och Finland ha fått sig en tankeställare i samband med Georgien-

kriget 2008 och insett att ekonomiska medel för militärt försvar även bör räcka till skydd av 

det egna territoriet. Danmark sticker ut som konsistent med sitt internationella fokus och 

bortkapning av militära förmågor (ubåt, luftvärn). Hänger de olika vägvalen samman med 

ländernas strategiska kultur? I det följande avsnittet kommer jag att återge en syn om vad som 

historiskt kan sägas vara Norges strategiska kultur, följt av en sammanfattning över Sveriges 

strategiska kultur, historiskt. Detta åtföljs av en beskrivning av ett nulägesperspektiv för de 

båda länderna och tillsammans skall denna undersökning ge information om huruvida man 

kan säga att de båda länderna har liknande strategisk kultur. 

3.1.1 Norges strategiska kultur historiskt 

Som nämnts tidigare hade Norge stort fokus på territoriellt försvar av fäderneslandet och 

ändamålet med ett försvar sades vara att inte behöva använda det, kort sagt, ett 

invasionsförsvar som vi svenskar inte har svårt att känna igen. För norskt vidkommande var 

detta försvar starkt inspirerat av den invasion man varit utsatt för i april 1940 och dessutom 

sett i ljuset av de kommunistiska övertagande som skedde i Europa. Således gick man ett steg 

längre än exempelvis Sverige och valde medlemskap i NATO. Det finns de som hävdar att 

norsk strategisk kultur genomgick en radikal normtransplantation som iscensattes av 

omvärldschocker.
63

 1981 sa Gro Harlem Brundtland:
64

 

 

 Norway is a country with her back to Europe and facing the Atlantic. 
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Ett citat som tycks äga giltighet än idag, med tanke på bilden med strategiska utblickar. Det 

gällde emellertid även under kalla kriget och just det geopolitiska argumentet återkommer i 

norsk försvarspolitik och landets geografiska närhet till Sovjetunionen satte stor prägel på 

säkerhets- och försvarspolitiken.
65

 Om synen på omvärlden och viljan att försvara sitt 

territorium är att betrakta som ett realistiskt förhållningssätt så hittar man troligtvis motsatsen 

när det kommer till internationellt engagemang. Norsk utrikespolitik förespråkade starkt 

internationellt engagemang och detta skulle ske inom ramen för ett FN-mandat och ett 

multilateralt deltagande. Dock kom aldrig de båda åskådningarna, försvarspolitikens realism 

och utrikespolitikens idealism att förenas till en gemensam övergripande strategi under det 

kalla kriget.
66

 Försvarspolitiken fick leva ett eget liv och värnplikten växte sig starkare och 

starkare under det kalla kriget inte minst som ett regionalpolitiskt instrument. Försvaret fick 

bidra med att förlägga baser och regementen i de mest avlägsna delarna av Norge och det 

sades vara i bergstrakterna i norr, medelst gevär, som landet skulle försvaras intill dess att 

hjälp från NATO anlände. Inom den norska försvarsmakten ledde detta till att det blev just 

dessa avlägsna orter, företrädesvis i norr, som fick högsta prioritet och karriärvägen låg 

spikrak om man som officer tjänstgjorde i Nordnorge. Karriärvägen blev allt annat än spikrak 

om man istället valde att engagera sig i någon av landets FN-styrkor.
67

  

3.1.2 Norges strategiska kultur i ett nulägesperspektiv 

Med nulägesperspektiv avses tiden från Warszawapaktens sönderfall till dags dato och just 

det kalla krigets upphörande innebar för många västerländska stater ett paradigmskifte i synen 

på det militära maktmedlet. En syn som innebar förändringar i doktriner och operativa 

koncept och inte minst synen på att sända trupp annorstädes. Detta gäller dock inte Norge som 

inte, i samma omfattning som i anslutning till VKII slut, reagerade på omvärldshändelser 

enligt samma mönster. Enligt såväl den från 1990 nytillsatta försvarskommisionen som White 

Paper no.16 (1992-1993) skulle Norges koncept alltjämt utgöras av ambitionen att försvåra 

invasion av dess mest sårbara region i norr.
68

 Vad som istället fick Norge att förändra koncept 

tros vara den handelsobalans i import och export av säkerhet som blev mer och mer tydlig. 

Norge kunde erbjuda säkerhet i norr mot en fiende som inte existerade i andras ögon och 
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krävde samtidigt oförminskat skydd från sina allierade.
69

 Ett förhållande som visade sig 

ohållbart vilket dåvarande försvarsministern, Bjørn Tore Godal, använde som slagträ i 

debatten om en ny försvarsreform år 2000 med argumentet att om inte Norge kan bidra med 

trupp utomlands så kan man inte heller förvänta sig hjälp utifrån om det skulle behövas.
70

 

Således är kommande försvarspropositioner inriktade på att Norge skall omdanas från ett 

invasionsförsvar till ett insatsberett försvar. En utveckling som tycks fortsätta på samma tema 

i norska regeringens inriktning till försvarschefen för arbetet med ny långtidsplan. 

Huvudprioriteringarna är alltjämt fortsatt modernisering, säkerhet tillsammans med allierade 

och partners samt nationellt ett fortsatt fokus på nordområdet vad avser närvaro och 

suveränitetshävdande. Alltsammans skall ske med fortsatt bred folklig förankring och dess 

hårda kärna skall bestå av värnplikten.
71

  

  I norska regeringens inriktningsbrev till dess försvarsmakt Et forsvar til vern om Norges 

sikkerhet, interesser og verdier framträder den dimension som kanske kommit att växa sig 

allra starkast i norsk försvars- och säkerhetspolitik, nämligen landets geopolitiska placering 

och strategiska resursinteressen. Norge har stora utmaningar i dess närområde, det så kallade 

Nordområdet, vilket också pekas ut som landets viktigaste strategiska ”satsningsområde”.
72

 

Denna inriktning bygger vidare på en tradition som de senaste decennierna gjort att Norge 

satsat medvetet på en stark marin inkluderat dess Kystvakt, som inte direkt kan översättas till 

den svenska Kustbevakningen. Kystvakten är organiserad inom den norska marinen och har 

även att utöva uppgifter inom ramen för territoriell integritet och är således bestyckade 

därefter.
73

   

3.1.3 Sveriges strategiska kultur historiskt 

Efter 1949 års debacle med unionen som aldrig blev av med Norge och Danmark framstod 

splittringen som tydlig i synen på hur svenska försvaret skulle utformas. Den ena skolan, 

kallad folkförsvaret, byggde till stora delar på att numerär och kvantitet skulle vara 

ledstjärnan. På andra sidan fanns teknikförespråkarna som i korthet tyckte att den stora hären 

var kraftfullt tekniskt eftersatt och att man från politiskt håll höll igen med anskaffningar för 
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att kunna vidmakthålla den stora värnpliktsarmén.
74

 Det kom emellertid att dröja till 1958 års 

försvarsbeslut innan man satte kvalitet framför kvantitet, åtminstone om man ser på 

försvarsbeslutet med ett markförsvarsperspektiv. Det är nu försvaret växer sig fram som 

varandes ett försvar av bönder med ryggen mot havet och det är således Flottan som tar mest 

stryk när folkförsvaret skall bibehållas, fast med höjd teknisk status. Sammanfattningsvis kan 

man säga att åren fram till det kalla krigets slut är en kamp mellan kvalitet och kvantitet för 

det svenska försvaret och i bakgrunden står en tro på att Sverige skall kunna försvara sig 

självt med en folkarmé, i likhet med det heroiska försvar Finland utövade under 

invasionsförsöket från Sovjetunionen.  

   Följaktligen kategoriseras 1968 års försvarsbeslut av ett tydligt ställningstagande för 

folkförsvaret, kvantitet till förmån för kvalitet. Under de följande åren fram till 1980-talets 

mitt är det en här på 850 000 man som med begränsade tekniska hjälpmedel skall fördröja 

ryssen,
75

 tills hjälp anländer har senare undersökning visat sig.
76

 Satsningen på en stor här 

tillsammans med ett starkt flygvapen utgjorde ingen grogrund för Flottan, som sedan de 

dagarna för en alltmer borttynande tillvaro. 

3.1.4 Sveriges strategiska kultur i ett nulägesperspektiv 

Solidaritetsförklaringen var ett förkastande av alliansfriheten som ideologi. Den innebär ett 

erkännande av att Sverige, å ena sidan, inte kan klara sig på egen hand och, å andra sidan, 

förpliktar sig till att sträcka ut en hjälpande hand till EU-länder och nordiska icke-medlemmar 

i EU.
77

 I försvarspropositionen står således att läsa att landets säkerhet inte enbart skall värnas 

vid vår egen gräns. Säkerhetshot mot våra grannländer definieras som hot som kan få 

betydande konsekvenser för Sverige och landet skall samverka med andra och hantera hot 

innan de når vår eget territorium.
78

  Vidare anger regeringen att den vill fördjupa samarbetet 

med de nordiska länderna och att det skall stärka våra möjligheter att främja gemensamma 

intressen och bidra till säkerhet och stabilitet såväl globalt som i Europa, men också i vårt 

närområde.
79

 FOI-rapport nummer 2782 sammanfattar det svenska försvarets uppgifter såsom 

varandes att försvara landet och upprätthålla svenska värden och intressen globalt, i Europa, i 
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närområdet och på svenskt territorium. Vidare skall landets självständighet säkerställas, 

samhället skyddas och tillsammans med andra skall konflikter och krig förebyggas och 

hanteras.
80

 

   Att det har hänt något med det genom värnplikten folkförankrade invasionsförsvaret torde 

stå klart genom ovanstående formuleringar. Försvarsmakten har följt med på resan och 2002 

kunde man i dåvarande militärstrategiska doktrin läsa om hur svenskt militärt 

manövertänkande skulle integreras i den västerländska militär diskursen.
81

 Detta skedde 

samtidigt som gemene svensk högst sannolikt levde i tron att svensk neutralitet alltjämt var 

rådande dogm för försvarspolitiken. Klyftan i uppfattning mellan politiker och militärt 

ledningsskikt och landets övriga medborgare om hur Sverige skall försvaras blev uppenbar 

under tidigt 2000-tal. Politiker argumenterade för att landet försvaras bäst genom 

internationellt militärt samarbete samtidigt som medborgare upplevde landet som oförsvarat 

eftersom stora delar av invasionsförsvaret hade eller skulle monteras ned.
82

    

   Försvarspolitiken har, som nämnts tidigare i arbetet, normaliserats varvid det vidgade 

säkerhetsbegreppet som bland annat Kjell Engelbrekt beskriver i boken Svensk 

säkerhetspolitik i Europa och världen har inneburit att begreppet säkerhet fått en utökad 

tillämpning. Vidgningen har inneburit att bland annat samhällelig och institutionell sårbarhet, 

miljöpåverkan och katastrofberedskap har kommit att omfattas av säkerhetspolitiska 

åtgärder.
83

  

   Retoriken avseende hur Sverige bäst försvaras tycks ha förändrats från att det är i fjärran 

länder som våra gränser försvaras till att vi måste vara med och bidra, vilket den svenske 

försvarsministern ger uttryck för i en debattartikel i Svenska dagbladet och säger bland annat 

under rubriken Europa måste bidra mer militärt:
84

 

 

En nödvändig väg framåt är samverkan om förmågor, något som i Nato kallas 

”smart defence” och i EU ”pooling and sharing”. För Sverige är detta inget nytt. 

Det nordiska samarbetet är en naturlig arena för sådant samarbete i dag och i 

framtiden. Många länder är pressade ekonomiskt, men också av insatsen i 
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Afghanistan. Trots omfattande behov av gemensamma insatser internationellt 

riskerar den europeiska viljan och förmågan att bidra kraftigt att gå ned. 

3.1.5 Faktorns påverkan på NORDEFCO   

Den norsk-svenska Möjlighetsstudien kommer 2007 fram till att strukturplaner och 

ambitionsnivåer gör det möjligt att fullt integrera styrkeproduktionen. Ett faktum som i sin tur 

bygger mer på systemlikhet och liknande militära styrkor men man säger också att detta 

emanerar från att norskt och svenskt försvar är inrättade efter samma typ av uppgifter och 

efter samma koncept. Det vill säga att synen på militära maktmedel har gjort att 

försvarsmakterna ser ut som de gör.
85

 Följaktligen har man konstaterat systemlikhet som en 

viktig faktor, vilket jag återkommer till under analysen av den faktorn. Där återkommer jag 

även till att systemolikhet har gjort att de båda länderna inte har ett utvecklat samarbete 

mellan marinen i Sverige och sjöförsvaret i Norge.  

   Samtliga intervjuade är överens om att det är betydligt mer som är lika än olika när det 

kommer till termer av de båda ländernas syn på deras militära maktmedel. Man nämner synen 

på inom vilken kontext länderna opererar internationellt, det vill säga legitimiteten, som 

varandes den huvudsakliga gemensamma strategiska kulturen. Såväl Norge som Sverige vill 

ha multilateralt beslut och FN-mandat innan nationellt beslut om insats. Därefter råder det en 

pragmatisk syn på vilket verktyg som skall användas för insatsen, EU, NATO eller FN tycks 

spela mindre roll. Exempelvis deltog Norge med enheter inom ramen för EUNAVFOR istället 

för i NATO-ledda insatser i samma område. Historiskt hävdar man att det funnits 

diskrepanser men den förutvarande norska synen på Sverige som en ”peacekeeper” har 

förbytts mot synen på en jämbördig som står sida vid sida i konflikter varhelst de uppstår i 

världen.
86

 Samtliga är överens om att faktorn varit viktig för försvarssamarbetets utformning 

och en av de intervjuade går så långt som att påstå att det inte finns några andra länder där 

förutsättningarna för att man skall lyckas är så goda som mellan Sverige och Norge, som svar 

på en fråga om vilken betydelse ländernas strategiska kultur och historiska erfarenheter har.
87

 

Flera av de intervjuade vill lägga in ytterligare en dimension i begreppet strategisk kultur, 

nämligen den geopolitiska faktorn. Det går inte att bortse ifrån att det är 8 minuters flygtid 
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mellan Bodö och Kallax, vilket skall ställas i relation till bilden på de nordiska länderna som 

beskriver strategiska utblickar. 

3.2  Tillit och Solidaritet 
Genom åren har det passerat revy många militära experter som kommit fram med detaljerade 

förslag på hur länder inom EU kan genomföra resursdelning. Från amerikanskt håll har det 

handlat om frustration över att allierade i Europa inte bidrar till insatser i önskad omfattning 

medan det från europeiskt håll har varit bildandet av en europeisk armé som varit i fokus.
88

 

Ingen av viljeinriktningarna har dock blivit bönhörd, inom exempelvis EU fortsätter enskilda 

länder att hävda rätten att bygga upp och sända trupp som de själva behagar. Det må vara så 

att gränser inom EU i det närmaste har raderats och att valutan, om än ifrågasatt, är gemensam 

men när det kommer till militära angelägenheter tar det stopp. Valasek sammanfattar denna 

problematik med att EU länder gladeligen kastar sig in i ömsesidiga försvarslösningar i syfte 

att komma undan med en lägre prislapp men, förmågan att försvara sig utan NATO och sända 

trupp utan EU skall alltjämt värnas/bibehållas.
89

 

   Som konstaterats tidigare har den säkerhetspolitiska kartan ritats om sedan 1948, då Norge 

och Sverige tillsammans med Danmark studerade möjligheterna till ett nordiskt 

försvarsförbund. Sverige är fortfarande, formellt sett, alliansfritt men med ett alltmer 

tilltagande säkerhetspolitiskt agerande inom ramen för EU. Norge, å sin sida, har alltjämt 

starka säkerhetspolitiska band till NATO. Detta förhållande kan vid en första anblick verka 

som motstridigt och kontraproduktivt men från politiskt håll lyfts denna asymmetri fram som 

varandes en konstruktiv sådan redan 2007 av dåvarande statsekreteraren, den nuvarande 

försvarsministern i Norge. Denne vill göra gällande att det nordiska samarbetet är ett 

imperativ snarare än ett val och ser inga som helst bekymmer med att Norge och Sverige har 

olika säkerhetspolitiska lösningar. Medlemskapen i EU och NATO är en konstruktiv 

asymmetri som öppnar dörrar för respektive länder in i de olika organisationerna. Vidare 

säger han att nordiskt samarbete aldrig kommer att hota Norges medlemskap i NATO, det 

kommer att utgöra ett nyttigt komplement.
90

  En ansats som förstärks av den sista meningen i 

den nordiska solidaritetsdeklarationen:
91
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 Intensiveringen av det nordiske samarbeidet vil bli gjennomført i fullt samsvar med 

de ulike landenes sikkerhets- og forsvarspolitikk og vil utgjøre et komplement til 

etablert europeisk og euroatlantisk samarbeid. 

 

Så långt, allt väl. Den norska diplomaten Sverre Jervell har i en artikel i Analys Norden, en 

nättidning utgiven av Nordiska Rådet, givit uttryck för den skepticism som trots allt tyckts 

råda de nordiska länderna emellan. Han menar att de nordiska länderna inte har god erfarenhet 

av säkerhetspolitiskt samarbete och ser på Norden som en familj, en familj som precis som de 

flesta familjer, enligt honom, har inneboende motsättningar, konkurrens och avundsjuka. 

Norden har de senaste 150 åren påverkats av sammantaget tre olika maktcentrum; i väster 

Storbritannien och USA, i söder den europeiska kontinenten med Tyskland som tongivande 

och slutligen i öster Ryssland. I tider med mild press på Norden från dessa maktcentrum 

tenderar de nordiska länderna att dra sig samman och studera gemensamma lösningar. Då 

pressen utifrån ökar till en viss grad ser det dock ut som om de nordiska länderna går sina 

egna vägar som exempelvis vid försöket till ett bildande av en nordisk försvarsunion 1948.
92

  

3.2.1 Faktorns påverkan på NORDEFCO  

Samtliga intervjuade tillskriver solidaritetsbegreppet, som jag definierat det i kapitel 2, låg 

betydelse. De menar att det redan från början är klargjort i MoU för NORDEFCO och att 

samarbetet handlar om att skapa förmågor, inte allianser. Dessutom vill representanter från 

såväl norsk om svensk sida göra gällande att NATO och dess artikel 5 inte innebär automatisk 

rätt till hjälp från alliansens övriga länder. Den ger endast rätt till konsultation och man vill 

sannolikt avdramatisera den betydelse som ofta tillskrivs artikel 5. Därmed vill man släppa 

begreppet solidaritet och konstatera att Norge har sina förpliktelser gentemot NATO och 

Sverige har sin ensidiga solidaritetsförklaring.  

   Det är inledningsvis sällsynt med uttryck för tillit i de officiella dokument som jag studerat 

och man får använda ett stort mått av välvilja för att använda följande mening från den så 

kallade Möjlighetsstudien som ett uttryck för tillit:
93
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Försvarsmakterna i Sverige, Norge och Finland har stora likheter och samarbetar 

sedan länge inom en mängd områden. 

 

Dock förekommer ordet trust alltmer ofta ju mer NORDEFCO utvecklas och i den militära 

nivåns årliga rapport för 2010 anger den norske ordföranden att konkreta resultat kommer att 

genereras av tillit, tålamod och gemensamma åtaganden. Den uttalade ambitionen är också att 

det är de små stegens strategi som också skall leda till att tillit skapas vilket skall göra 

samarbetet redo för mer omfattande samarbete.
94

 Företrädare för NORDEFCO vill göra 

gällande att det handlar om att röra sig från den ena sidan av begreppet tillit som definieras i 

kapitel 2, den om förtroende, till den andra sidan, beroende. Såväl Magnus Eriksson som 

Svein Iver Jakobsen, båda militära rådgivare i det motsatta landets högkvarter, menar att 

förtroende har vi för varandra genom samarbete från 1950-talet och framåt. I mitten på 1990-

talet förstärktes ett förtroendeskapande genom utvecklingen från UNPROFOR (den första 

fredsbevarande styrkan i forna Jugoslavien) som senare innebar det första svenska deltagandet 

inom ramen för en NATO-insats, i det som först hette IFOR och sedermera blev SFOR. När 

det kommer till beroende, egentligen själva kärnan av begreppet pooling & sharing eller 

resursdelning, så menar den norske representanten i det svenska högkvarteret att vi ännu inte 

ställts inför de svåra vägvalen och beskriver det hela som en paradox i och med att vi har 

förtroende men vill inte bli för beroende.
95

 
96

 

   Det kan således vara så som Andrew H. Kydd beskriver den konstruktivistiska preferensen 

för tillit i sin bok Trust and Mistrust in International Relations att samarbete föder tillit och 

känslan av solidaritet.
97

 Samarbetet mellan de nordiska länderna kan enligt den beskrivningen 

på sikt överbrygga eventuella tillitsproblem. Ett faktum som Ove Härnqvist förevisar med en 

modell i sin uppsats som beskriver sambandet mellan integration och beroende:
98
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Enligt en representant för NORDEFCO har man från början varit tydlig med att det nordiska 

försvarssamarbetet inte skall leda till att det utvecklas ömsesidiga beroenden, Sverige, Norge 

och Finland skall bibehålla den bredd av försvarsförmågor som man sagt sig vilja ha och 

rollspecialisering står inte på den gemensamma politiska agendan idag.
99

 Men figuren och 

resonemanget söker problematisera över att integration skapar beroende och det kan vara så 

att samarbetet NORDEFCO på sikt leder till beroenden som inte finns idag. En annan 

representant för NORDEFCO uttrycker det som att det kan vara de små stegens strategi, att 

arbeta med de projekt som faktiskt fungerar, som gör att förtroende och tillit byggs och att 

NORDEFCO samtidigt arbetar med långsiktiga projekt som kräver denna tillit innan vi ser 

resultat.
100

 

  Som ett exempel på att tillitsfaktorn onekligen spelar en roll i samarbetet kan det 

gemensamma artillerisystemet Archer användas. Efter att avtalet om gemensam lagring av 

ammunition i Sverige var undertecknat gjorde man sig bekymmer i Norge med att spela upp 

olika scenarier där man inte skulle kunna komma åt ammunitionen. Ett sådant scenario skulle 

då kunna vara att Norge beslutat sig för en insats någonstans i världen men Sverige 
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bestämmer motsatsen. Då skulle man från norsk sida riskera att inte få med sig ammunition 

som en följd av ett plausibelt nej från svenskt håll.
101

   

   För svenskt vidkommande underlättas det att ta utvecklingen vidare från de små stegens 

strategi till större steg genom det inriktningsbeslut avseende internationella samarbeten som 

regeringen gav Försvarsmakten hösten 2011.
102

 Försvarsmaktens redovisning av det 

inriktningsbeslut man erhöll innebär följande svar på frågan om inriktning avseende 

internationellt samarbete:
103

 

 

Syftet med det internationella samarbetet ska vara att etablera effektiva 

lösningar för utveckling, vidmakthållande och operativt nyttjande av förmågor. 

Erforderlig förmågebredd och kapacitet ska säkerställas genom tillgång till 

förmågor, inte nödvändigtvis genom ägande.  

Multinationella lösningar ska etableras där de möjliggör nationellt bibehållande 

av förmågor vars volym annars blir underkritisk beträffande 

kompetensförsörjning eller rationalitet. Samarbetslösningar ska eftersträvas för 

att skapa rationalitet i vår basorganisation och för att vid behov kunna få tillgång 

till större kapacitet än den nationella. Samarbete kan också ge tillgång till 

förmågor som av ekonomiska skäl inte kan anskaffas och vidmakthållas 

nationellt.  

Som en konsekvens av bl a budgetbegränsningar kan vissa förmågor behöva 

avvecklas nationellt och tillgång till dessa säkerställas genom samarbeten 

företrädesvis baserade på ömsesidigt beroende. Konsekvenserna av att en för 

Försvarsmakten nödvändig förmåga upprätthålls av annat land/andra länder ska 

särskilt värderas.  

Samarbete ska i första hand utgå från det regionala perspektivet och utvecklas 

inom NORDEFCO. Antalet samarbetskonstellationer inom respektive område 

bör av rationalitetsskäl begränsas så långt som möjligt.  
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Härvid är det särskilt inressant att konstatera att Sverige öppnar upp för en rollspecialisering 

genom att poängtera att det inte nödvändigtvis behöver innebära att vi äger en resurs för att 

erhålla en viss förmåga.  

3.3. Norges och Sveriges militära styrkor 

Lunde Saxi har undersökt kompabiliteten hos de nordiska styrkorna och inleder med det 

faktum att det var militärt initiativ som drev NORDEFCO till vad det är idag som varandes ett 

bevis på en perfekt match. Vidare argumenterar han för att det kalla kriget innebar, av olika 

skäl, att de nordiska länderna hade olika militär utrustning och att den situationen förändrats 

drastiskt de senaste två decennierna och att det nu finns stora likheter i de nordiska ländernas 

försvar, materielmässigt, påvisat med följande tabell, ur vilken jag extraherat Norge och 

Sverige och tagit mig friheten att lägga in en extra rad på sjösidan och ytterligare en rad 

mellan luft- och sjösidan eftersom Lunde Saxi inte har med den norska kustkorvetten Skjold 

eller det marina övervaknings- och ubåtsjaktflygplanet P3 Orion i sin jämförelse:
104

  

 

Tabell 2: Materieljämförelse Norges och Sveriges militära styrkor 

System: Norge: Sverige: 

Stridsvagn Leopard 2A4 Leopard 2A5 

Stridsfordon CV9030N CV9040 

APC (armoured personnel carrier) M113/SISU Pbv 302/SISU 

Artilleri M-109/Archer FH77B/Archer 

Stridsflygplan F16 AM JAS 39C/D 

Transportflygplan C-130J C-130E 

Taktisk transporthelikopter Bell 412SP NH90TTH/A-109M/AS332 

MPA (Maritime Patrol Craft) P3 Orion - 

Ytstridsfartyg stor Fritjof Nansen klass Fregatt - 

Ytstridsfartyg mindre Skjold klass Kustkorvett Visby klass Korvett 

Ubåt Ula klass Gotland klass 

Marin helikopter Lynx Mk86/NH90NFH A-109M 

 

Om man bortser ifrån det faktum att JAS39C/D och F16AM har materiella skillnader som gör 

det ena systemet bättre än det andra på olika sätt och att Leopard version 2A4 skiljer sig från 

den svenska 2A5 så hittar man den stora materiella skillnaden på sjösidan. Sverige kan 
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stoltsera med ett konventionellt ubåtsvapen i världsklass, mycket tack vare dess luftoberoende 

system Stirling som medger dolt uppträdande till sjöss under längre perioder än exempelvis 

norska ubåtar. Även om detta kan kategoriseras som en avgörande skillnad systemen emellan 

så är sannolikt den stora skillnaden länderna emellan den skillnad som åskådliggörs med att 

Sverige inte har en fregattflotta. Vidare, på samma tema, saknar Sverige ett långräckviddigt 

övervakningsflygplan i den militära styrkesammansättningen. Flygplanet spelade en central 

roll under kalla kriget med sin kontinuerliga övervakning av landets norra havsområden och 

utgör fortsatt en viktig strategisk resurs. Ett faktum som vidimeras i intervjuer med 

NORDEFCO företrädare som menar att Norge alltjämt ser på Sverige som en Brown Water 

Navy och sig själva som varandes en Blue Water Navy.
105

  

   Man kan vid en jämförelse länderna emellan även konstatera, vilket exempelvis Lunde Saxi 

gjort, att likhet i militära styrkor inte bara handlar om materiel. Det är inte tillräckligt att 

studera utrustningsparken hos de respektive länderna om man inte samtidigt jämför vad 

utrustningen skall användas till samt i vilken struktur aktuell materiel är inkorporerad. En 

sådan jämförelse kan sägas vara gjord av FOI i en rapport som bland annat studerat de 

nordiska ländernas behov av operativa förmågor kopplat till deras strategiska målsättningar. 

Sverige skulle enligt denna rapport, som utformades 2009, vara primärt intresserade av att 

nyttja samverkan länderna emellan för att förstärka sin egen förmåga till internationella 

insatser. Norge, å andra sidan, prioriterar nordområdet. Följaktligen vill rapporten göra 

gällande att de nordiska ländernas operativa struktur inriktas och utformas med hänsyn till 

delvis divergerande uppgifter. I Norges struktur kan man skönja en inriktning av förmågor för 

löpande havsövervakning och suveränitetsskydd. För Sveriges vidkommande är det inte lika 

lätt att identifiera en liknande principiell eller strukturell tyngdpunkt.
106

  

3.3.1 Faktorns påverkan på NORDEFCO 

Denna faktor har onekligen varit en av drivkrafterna bakom själva uppkomsten till samarbetet 

och det är just mellan de båda länder som jag studerar som man i Möjlighetsstudien 

konstaterar att det är en hög grad av likheter mellan systemen i Norge och Sverige. Likheterna 

är det som gör det möjligt att fördjupa samarbetet och på så sätt nå högre operativ effekt och 
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kostnadsbesparingar inom ett flertal områden. Man menar vidare att Norges och Sveriges 

försvarsmakter i stort sett är organiserade för att lösa liknande uppgifter.
107

 

   I de dokument som hittills analyserat det nordiska försvarssamarbetet lyfts det ofta fram att 

startskottet utgjordes av ett initiativ av generalerna Syrén och Diesen. De båda herrarna har 

onekligen haft stor betydelse för samarbetet länderna emellan men samarbete har pågått 

iterativt på lägre nivåer. Som exempel på detta nämner övlt Magnus Eriksson vid det norska 

försvarsministeriet samarbetet sedan 1950-talet mellan hemvärn i de båda länderna med 

ömsesidig utbildning och ackreditering av gruppchefer.
108

 

   Samtliga intervjuade talar om likheter mellan länderna och nämner då särskilt våra militära 

styrkor och vad de skall användas till. På så vis länkar de samman Valaseks faktorer 

Strategisk Kultur och Liknande Militära styrkor och påskiner att sammanfallande strategisk 

förståelse och syn på vår omvärld tillsammans med sammanfallande behov av ekonomiska 

lösningar är väldigt lika för länderna. En likhet som formar vårt samarbete. 

3.4. Liknande förutsättningar (Level playing field) för försvarsindustrin 

Sverige anses, åtminstone av Branschföreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), 

vara ett av de mest högteknologiska länderna i världen med kapacitet för att med ny teknik 

utveckla och realisera produkter som ger förmågor för framtiden. Detta faktum skulle även 

gälla för försvarsindustrin vilket man menar bekräftas år 2000 när de sex försvarsindustriellt 

främsta medlemsstaterna i EU ingick ett ramavtal om att bilda en gemenskap. Sverige fick 

vara med bland de mycket större staterna vilket enligt SOFF kan ses som ett erkännande av att 

landet har en försvarsindustri med säkerhetspolitisk betydelse.
109

 Då kan man ställa sig frågan 

om inte landet i fråga borde ha en uttalad strategi för dess försvarsindustri. En fråga som 

bland annat ställts av Annika Nordengren Christensen och PM Nilsson som argumenterar för 

att svensk försvarsindustri borde bejaka sin säkerhetspolitiska roll. De menar att den stora 

diskrepansen mellan den offentliga debattens föreställningar och politiska och ekonomiska 

verkligheter har lett till att vi har en:
110
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…destruktiv beröringsskräck, vilket bland annat tydligt märktes på årets 

upplaga av Folk & Försvars Rikskonferens i Sälen där materielfrågor och 

industrin numera överhuvudtaget inte finns med på programmet.   

 

Sverige kommunicerar ingen strategi för försvarsindustrin och i brist på den 

kommunikationen är det Försvarsmaktens materielförsörjningsplan som blir det ledande 

dokumentet. I den senaste budgetpropositionen slår Regeringen fast att 

materielförsörjningsstrategin dessutom bidrar till omställningen till ett insatsförsvar genom 

leveranser till insatsorganisationens förband. Vidare säger Regeringen i samma proposition 

om försvarssamarbete att målsättningen med detta är att det skall möjliggöra effektivare 

resursanvändning, ökad operativ förmåga och större effekt i Försvarsmaktens verksamhet. 
111

 

   Materielförsörjningsplanen, som man hänvisar till i budgetpropositionen, saknar emellertid 

en strategi för industrin och eventuella samarbetspartners får läsa mellan raderna för att lista 

ut vad den svenska regeringen har för mål och visioner med säkerhets- och försvarsindustrin. 

Svårt nog kan tyckas, men det blir ännu svårare att analysera eftersom Försvarsmakten av 

naturliga skäl tar hänsyn till dess egna direkta behov och kanske inte i samma utsträckning ser 

på långsiktiga svenska intressen.
112

 

   I Norge har men sedan 2007 en strategi för försvarsindustrin. Man ser på försvarsmarknaden 

som en egenart som i mindre grad domineras av kommersiella marknadsmekanismer eftersom 

det bara är en kund i varje land och ett lands försvarsindustri ses som central i industri- och 

säkerhetspolitiken.
113

 Vidare är det i den norska försvarsindustristrategin tydligt inom vilka 

områden som Norge anser att det är viktigt att satsa sina ansträngningar på. Man pekar ut så 

kallade kompetensområden såsom informations-, kommunikations-, missil-, simulerings- och 

undervattensteknologi.
114

 I Sverige har vi som nämnts tidigare ingen strategi för 

försvarsindustrin, i alla fall ingen öppen sådan, i likhet med den som återfinns i Norge. Det är 

EU:s konkurrenslagstiftning som skall gälla även för försvarsindustrin. 

   Norge som alltjämt har ett betydande statligt ägande i sin försvarsindustri, eftersträvar 

industriell balans, eller helt enkelt motköp, i syfte att stödja sin industri och naturligtvis för att 
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kunna behålla befintliga strukturer och kompetenser.  Man har dessutom sänkt gränsen till 50 

miljoner norska kronor för krav på motköp innebärandes att varje köp skall rendera i ett lyft 

för norsk industri. Många EU-länder, inklusive Sverige, har cirka 100 miljoner svenska 

kronor som gräns, men inom EU-kommissionen arbetar man för att helt slopa motköpskrav 

vid affärer med försvarsmateriel.
115

 Strategin med motköp underlättas dessutom av att man i 

Norge har inrättat en särskild stödgrupp i Försvarsdepartementet med representanter från 

försvaret, Närings- och Handelsdepartementet samt försvarsindustrin. Detta samarbete 

betecknas som starkt och att staten är en stor ägare underlättar naturligtvis.
116

 En annan faktor 

som väger in länderna emellan är att försvarsindustrin i Sverige är betydligt större och SAAB 

AB som sticker ut som det ojämförligt största företaget har ägarförhållande som denna studie 

inte räcker till för att förklara. Detta faktum underlättar troligtvis inte en nordisk 

omstrukturering av försvarssektorn. 

   I en rapport från FFI knyter man de erfarenheter som gjorts i det europeiska 

försvarssamarbetet EDA till ett nordiskt försvarsmaterielsamarbete varvid man poängterar 

följande: 

 EDA lägger stor vikt på att utveckla en gemensam kapabilitetsutvecklingsplan som är 

baserad på nationella behov. 

 Utvecklingen av den försvarsteknologiska och industriella basen ägnas stor 

uppmärksamhet. 

 Konkreta samarbetsmöjligheter försöker man fånga upp tidigast möjliga tidspunkt. 

 Strukturer, mötesplatser och verktyg är etablerade för att underlätta för 

medlemsnationerna att stärka ett materielsamarbete.  

 Det har igångsatts en rad med åtgärder för att rasera hinder mot en gemensam 

europeisk marknad och en tätare integrerad försvarsindustri.
117

  

Med detta som grund ställer man sig i rapporten frågan om varför de nordiska länderna som 

redan är engagerade i EDA skulle vilja engagera sig också i en nordisk kontext. Därefter tar 

rapporten upp en rad med utmaningar som ett nordiskt försvarsindustrisamarbete skulle stå 

inför där exempelvis frågan om man från samtliga nordiska länder är beredd att omstrukturera 
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sina industrier så att man från samtliga håll lägger större vikt vid systemlikhet vid framtida 

anskaffningar. Rapporten ger dock inga svar på vilka mekanismer eller regleringar som krävs 

för en för att bidra till denna strukturförändring, däremot tycks det som om rapporten 

förutsätter en gemensam nordisk syn på försvarsindustrin som enda framkomliga väg för ett 

fördjupat nordiskt försvarssamarbete.
118

 

   Jan Joel Andersson på det svenska Utrikespolitiska Institutet kommer i sin rapport fram till i 

stort sett samma slutsats som de norska analytikerna Shahzad Ali och Einar Willassen på FFI 

när han avslutningsvis konstaterar:
119

  

 

Det är dock svårt att se hur ett sådant samarbete kan uppnå sin fulla potential 

utan att även omfatta en gemensam nordisk syn på den nordiska 

försvarsindustriella basen och försvarsmaterielmarknaden. 

 

I artikeln i kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift nr 1 2011 kommer 

författarna fram till att en gemensam nordisk försvarsindustripolicy kan skapas först när 

respektive land har klargjort sina respektive intressen och frågor som även måste adresseras är 

de om ägarintressen i de olika länderna.
120

  

3.4.1 Faktorns påverkan på NORDEFCO 

Varken Möjlighetsstudien eller Stoltenbergrapporten tar upp frågan om vilken roll 

försvarsindustrin i respektive land skall spela i det rådande försvarssamarbetet, lika lite som 

de tar upp frågor som är direkt knutna till försvarsindustrin. Dock står det i MoU on Nordic 

Defence Cooperation, section 1, purpose and objectives:
121

 

 

h. Promote the competitiveness of the defence industry;… 

  

Denna faktor kan, enligt alla intervjuade, vara den med störst påverkan på försvarssamarbetet 

NORDEFCO. De intervjuade går olika långt i sina beskrivningar av de utmaningar som 

försvarsindustrin innebär men den gemensamma nämnaren tycks utgå ifrån den skillnad i 
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ländernas syn på försvarsindustrin som jag återger i underkapitlet ovan. Norge är rädd om sin 

industri och strategin för densamma är motköp för varenda krona. Sverige å andra sidan drev 

som ordförande i EU hösten 2009 igenom den i EDA förhärskande synen på att även 

försvarsindustrin skall omfattas av fri konkurrens. De vill inte gå så långt som att säga att det 

rör sig om ytterligheter i synen på liknande förutsättningar för försvarsindustrin även om det i 

intervjuerna uttrycktes en gemensam syn på att det är en utmaning med olikheterna. Vidare 

belyser de det faktum att trots att den i Sverige belägna industrin är större så är det så att de 

båda ländernas industrier konkurrerar med samma typ av produkter. Både Kongsberg och 

SAAB AB tillverkar missiler samt eld- och stridsledningssystem, ett faktum som inte 

underlättar ett försvarssamarbete länderna emellan.  

   Ovanstående faktum har uppmärksammats av försvarsindustrin i Norden som naturligtvis 

läst de officiella dokument som ligger till grund för NORDEFCO och bland annat i MoU 

konstaterat att de har en roll att spela. Det var sannolikt därför som försvarsindustrin i Norge, 

Sverige, Danmark och Finland gemensamt författade ett brev till försvarsministrarna i samma 

länder i vilket de uttrycker en besvikelse över avsaknaden av åtgärder från politikernas håll. 

Avslutningsvis vill de göra politikerna uppmärksamma på att de är redo att engagera sig i 

NORDEFCO.
122

 Jag har endast hittat svar från den svenske försvarsministern, men å andra 

sidan räcker det kanske som svar på den övergripande anmodan från försvarsindustrin. Detta 

eftersom ministern helt enkelt beskriver att all materielanskaffning skall utgå ifrån operativa 

behov och att samma materiel skall vara möjlig att använda integrerat tillsammans med andra 

länder. Vidare vill ministern påminna om att exportandelen för svenska försvarsindustrin 

uppgår till hela 80 procent av orderstocken och att man därför har inrättat en ny myndighet, 

Försvarsexportmyndigheten (FXM), för att stödja försvarsindustrin i dess 

exportansträngningar. Ministern vill även påpeka att Sverige gynnas av en stark 

försvarsindustri men att vägen till en sådan går via export och partnerskap med andra länder 

och att det var därför som man som EU-ordförande drev igenom arbetet med att få en mer 

öppen och transparent försvarsmaterielmarknad.
123

       

3.5 Intentioner med samarbetet klargjorda? 
Som en grund för samarbete räcker det inte med system eller kulturer som är lika, ytterst 

handlar det om människor som vill något och som i denna vilja ser möjligheter och inte 
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problem. I artikeln i KKrVA nr 2011 kommer man också till slutsatsen att Sverige måste, som 

en grund för samarbetet, uttrycka vilka nationella intressen vi har med ett samarbete.
124

 I 

MoU för NORDEFCO är intentionerna med försvarssamarbetet tämligen klart uttryckta och 

kvintessensen av de syften och målsättningar som anges är fokus på förmåg- och 

kapacitetshöjande åtgärder. MoU är ett politiskt dokument och just på denna nivå har man 

inga problem att utröna vilka intentioner respektive land har med samarbetet. Både Norge och 

Sverige uttrycker dessutom genom sina respektive försvarsministrar i Ministers´ Vision 2020 

att man med NORDEFCO har ambitioner för framtiden. Visionen ser bortom de mål och 

syften som framgår av MoU, framför allt med dess intentioner för försvarsindustrirelaterade 

frågor. I MoU skall konkurrenskraften hos försvarsindustrin främjas, i visionen vill man 

identifiera möjligheter för vapen- och övriga systemlikheter och se på den konkurrenskraftiga 

industrin som en försörjare till utvecklingen av försvarsförmågor.
125

 
126

 

   De samstämmiga visionerna är den ena sidan på myntet, på den andra sidan hittar vi vad 

som kommuniceras utåt avseende var lojaliteten återfinns. Norge har så sent som i januari 

2012 genom dess försvarsminister uttryckt sig enligt följande:
127

 

 

Vi bytter ikke fra oss samarbeidet og våre forpliktelser som NATO-medlem. Vi 

skaper et viktig supplement. Det er i vår interesse å knytte de nordiske 

partnerland nærmere NATO. 

 

Den svenska Regeringen kommunicerar å andra sidan i den senaste budgetpropositionen att 

man anser att det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) har en särskilt stor betydelse för 

Sverige när det gäller att klargöra de områden där ett fördjupat internationellt samarbete är 

ändamålsenligt.
128

 Vidare är det troligtvis svårt att återfinna en tydligare intention än den som 

anges i svaret från LEDS på regeringens inriktningsbeslut för Försvarsmakten avseende 

internationellt samarbete, vilken återges i sin helhet i underkapitel 3.2.1. Det står uttryckligen 
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 Axelsson, Lindström, Rugeland och Sjöland, Nordiskt samarbete inom 
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 NORDEFCO, Nordic Defence Capabilities Cooperation, Ministers´ Vision 2020.  
127
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att internationellt samarbete skall ske inom ramen NORDEFCO och därmed utgå från det 

regionala perspektivet. 

3.5.1 Faktorns påverkan på NORDEFCO 

Jag använde uttalandet ovan från den norske försvarsministern för att förstärka att man kan 

uppfatta intentionerna med samarbetet som varandes olika. De håller sig däremot inom de 

råmärken som Valasek definierar och som jag återger i definitionen av denna faktor i kapitel 

två. För Norges vidkommande är en viktig målsättning med det nordiska försvarssamarbetet 

att knyta ickeallierade länder närmare till NATO. Det bör dock understrykas att Norges 

försvarsminister vid upprepade tillfällen i samma tal hyllar det nordiska samarbetet. Barth 

Eide lägger särskilt stor vikt vid den höga grad av tillit som präglar samarbetet vilket skall 

leda till att länderna tänker gränsöverskridande och okonventionellt i sin strävan att 

effektivisera och få ut mesta möjliga av våra resurser.
129

 Från svenskt håll använder man den 

europeiska integrationen som motiv för försvarssamarbete. Sveriges försvarsminister säger, 

under en konferens om global säkerhet i Paris 2011, att medlemskap i olika organisationer 

inte är något problem. Smart defence eller pooling & sharing är ett imperativ, inget alternativ 

och det är en europeisk strävan att inkludera alla europeiska länder. Efter denna uppmaning 

fortsätter ministern med en lång hyllning till det nordiska försvarssamarbetet.
130

  

   Samtliga intervjuade vill göra gällande att intentionerna med samarbetet är klargjorda och 

att det inte är några problem att avgöra vad respektive land vill med samarbetet. Det märks 

dock en skillnad i hur man från politiskt håll kommunicerar var dess prioriteringar ligger. 

Sverige ger uttryckligen det nordiska samarbetet en självklar särställning samtidigt som Norge 

är försiktigare i sin framtoning. Att denna diskrepans råder och att Sverige är mer explicit i sin 

framtoning styrks av flertalet intervjuade men detta skall enligt Trond Nicolai Heimvik, 

seniorrådgivare vid det norska försvarsdepartementet, inte tillskrivas någon större betydelse. 

Norge är allierad i NATO och har andra samarbetsområden inom denna allians och således är 

man försiktig med att framhäva ett visst samarbete framför ett annat.
131
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4. Slutsatser 

Strategisk kultur 

Den viktigaste aspekten av synen på nyttjande av militära maktmedel som framkommit är den 

legala aspekten av begreppet. Det som förenar Norge och Sverige är synen på multilateral 

grund för beslut och att beslut om insats fattas efter att FN givit sitt mandat. Den utveckling 

som gjort att vi finner våra nordiska länders soldater tillsammans bakom ett skyttevärn i 

Afghanistan eller våra sjömän till sjöss utanför Somalias kust är troligtvis det som är den 

viktigaste aspekten av begreppet strategisk kultur, åtminstone enligt den definition som jag 

använt mig av i detta arbete. Norge framstår som särskilt pragmatiskt i synen på vilket 

verktyg som skall användas i en multilateral insats. Inte minst eftersom landet valde att 

genomföra insats i Adenviken i den EU-ledda styrkan EUNAVFOR och inte i den närbelägna 

NATO-ledda TF150. 

   Kanske lägger vi traditionellt sett för stor säkerhetspolitisk betydelse i begreppet strategisk 

kultur, åtminstone när det kommer till försvarssamarbetet NORDEFCO. Samtliga intervjuade 

lade ingen vikt vid att de nordiska länderna har olika strategiska utblickar. Istället lyftes den 

geografiska närheten fram som en faktor inom faktorn, ren och skär geopolitik således och 

snarare inom ramen för försvarspolitik än säkerhetspolitik. 

Tillit & Solidaritet 

Samtliga intervjuade inleder beskrivningen av solidaritetsbegreppet med att ge det låg 

betydelse och trycker på att det är pragmatiska, företrädesvis ekonomiska faktorer som driver 

NORDEFCO framåt. Samtidigt säger samtliga att tillitsfaktorn är av stor betydelse och att 

förtroendeskapande åtgärder har pågått sedan 1950-talet och framåt i modern tid. Men, det 

tycks ändå finnas ett glapp mellan förtroende och beroende i definitionen av tillit. Eller 

snarare, det tycks råda diskrepans mellan retorik och realiteter. Retoriskt och doktrinärt så har 

det från såväl norsk sida som svensk förelegat en uppfattning att det finns gränser för hur 

långt man kan gå i samarbetet med de andra nordiska länderna. I praktiken har man dock haft 

ett mycket tätt operativt samarbete i skarpa operationer internationellt, tillsammans med att 

länderna samarbetat inom utbildnings- och övningsfrågor på hemmaplan. Att de stegvis 

förtroendebyggande åtgärderna på sikt skall leda till ömsesidigt beroende framgår som tydligt 

från svensk sida genom den beredning som är gjord av HKV LEDS och som jag refererar till i 

analysen av vilken påverkan faktorn solidaritet & tillit haft på NORDEFCO. Detta är med 
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andra ord en faktor som i stigande grad får betydelse i takt med att förtroende fortsätter att 

byggas och beroende skapas. 

Liknande militära styrkor 

Det går, som bland annat beskrivs i avsnittet om liknande militära styrkor, att göra kopplingar 

mellan de olika faktorerna och att de har påverkan på varandra. Vår strategiska kultur, i det 

här fallet sett i ljuset av synen på användande av militära maktmedel, får inverkan på vilken 

typ av stridskrafter vi väljer att anskaffa. Samarbetet går som smort inom vissa områden och 

lite trögare inom andra. Ett område inom vilket inte tar några större steg i dagsläget är på 

sjösidan. Norge har som sagt en fregattflotta och ser på sig själva som en Blue Water Navy, 

samtidigt som Sverige ses som en Brown Water Navy och det kan vara anledningen till att 

länderna endast påbörjat samarbete inom ramen för minröjning och därtill hörande 

ammunitionsröjning i vattnet och inte i samma utsträckning inom spetsigare områden på 

sjösidan. Här är det Sverige som skulle tjäna på en rollspecialisering och därmed få tillgång 

till förmågor som man saknar idag. Man kan också vända på myntet och säga att vi inte är 

särskilt systemlika inom de andra områdena heller eftersom det som på pappret ser ut som lika 

system visar sig vara helt olika varianter av systemen som därigenom är svåra att utbilda på 

och underhålla: NH90, CV90, C-130, bara för att nämna några, är system som faller inom 

denna ram. 

   Sammanfattningsvis är det dock likheterna som fäller avgörande i analysen av våra länders 

militära styrkor. Framför allt när det kommer till i vilken kontext de skall användas och 

återigen vill jag dra kopplingen till ländernas strategiska kultur.  Vidare verkar det som om 

man försöker överbrygga systemolikheterna på några områden, inte minst gällande förmågan 

till att genomföra taktiskt transport i luften. Just nu pågår intensivt arbete för att få till stånd 

ett framtida gemensamt transportflyg.  Det verkar även finnas hopp för ett mer vidgat 

samarbete mellan marinstridskrafter i de båda länderna, vilket den nytagna bilden på en norsk 

Skjoldkorvett och en svensk Visbykorvett i Nordnorge får stå som bevis för: 
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Bild 1: Visby kör ifrån Skjold! Bilden är unik på mer än ett sätt men kanske främst för att det 

är första gången i modern tid som ett svenskt örlogsfartyg besöker Nordnorge. 

©Peter Jeppsson 2012, ledamot i Försvarsutskottet. 

Liknande förutsättningar för försvarsindustrin 

De rapporter och dokument som jag använt i min studie av förutsättningar för 

försvarsindustrin tar samtliga på ett eller annat sätt upp frågan om en gemensam marknad för 

försvarsindustrin. Således antar jag att man samtidigt drar slutsatsen att det vore den enda 

framkomliga vägen för ett nordiskt försvarssamarbete. Jag delar den uppfattningen om man 

med gemensam marknad menar gemensam syn på försvarsindustrin. Det är å ena sidan 

orimligt att förena krav på statligt inflytande med fria marknadskrafter samtidigt som det å 

andra sidan är lika orimligt att ensa synen på försvarsindustrin om man är osäkra på vad 

respektive land har för långsiktig strategi med dess industri. Denna faktor har utkristalliserats 

som den faktorn med störst betydelse för framtiden för det nordiska försvarssamarbetet. 

Samtliga intervjuade kommer på ett eller annat sätt att beröra frågan även när de söker att 

besvara frågor om de andra faktorerna. Just nu gynnas inte samarbetet av att det ena landet har 

krav på industriell balans samtidigt som det andra landet förespråkar fria marknadskrafter. Jag 

delar uppfattningen att det krävs en gemensam nordisk syn på försvarsindustrin innan de 

riktigt stora gemensamma materielprojekten kan realiseras. Till dess kommer samarbetet att 
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gynnas av att de mindre projekten genomförs och sakta men säkert tar samarbetet till nya 

dimensioner.  

Intentioner med samarbetet klargjorda 

Sverige har uttryckt och fortsätter att uttrycka sina målsättningar med ett nordiskt 

försvarssamarbete vilket förstärks inte minst genom solidaritetsförklaringen gentemot våra 

nordiska grannar. Genom förklaringen vill Sverige belysa den europeiska dimensionen med 

samarbetet. Men det är nog snarare det som är problemet, en vill (eller möjligen två om vi 

räknar in Finlands snarlika förklaring) men de andra vill inte. Det brukar inte vara en närande 

grogrund för ett förhållande om den ena partnern har en vilja som inte tillgodoses av den 

andra och möjligen är det detta som hittills skrämt NORDEFCO från de större 

materielprojekten eller de projekt som skapar större beroenden.   

   Men samtidigt kanske det inte är så underligt att Sverige (och Finland) propsar på med 

solidaritetsförklaringar, det är ju onekligen det bästa sättet att tala om för omvärlden att något 

har hänt med landets säkerhetspolitiska förankring. Paradigmskiftet är åskådliggjort. För 

Norges vidkommande är det troligtvis lika naturligt att landet inte visar mer långtgående 

säkerhetspolitiska ambitioner eftersom landet faktiskt ingår i en allians och, som nämnts 

tidigare, eftersom samarbetet inte har klart uttalade säkerhetspolitiska förtecken.  

4.1 Avslutande kommentarer 
Det är en överbefälhavare och en försvarschef i nöd som ropar på lösningar för att alltjämt 

bibehålla sin nuvarande bredd av förmågor, en bredd som respektive försvarschef tidigare 

trott vara möjlig att vidmakthålla utan att behöva dela resurser med andra nationer. Nu har 

emellertid den ena landet (Sverige) sagt sig vara beredd att överväga rollspecialisering och 

resursdelning och därmed närma sig det som i Europa kallas pooling & sharing och inom 

NATO har fått arbetsnamnet smart defence. Valaseks faktorer förefaller ha haft, och alltjämt 

ha, påverkan på försvarssamarbetet NORDEFCO, om än i varierande grad och möjligtvis i 

omvänd prioritetsordning (Valaseks faktorer är återgivna i den prioritetsordning som han 

ansätter i sin studie). Faktorerna har visat sig vara relevanta i bedömningen av förutsättningar 

för ett fördjupat samarbete inom NORDEFCO.  Liknande strategisk kultur och likhet i 

militära styrkor var troligtvis faktorer som gjorde att man överhuvudtaget närmade sig 

varandra. Att man i större utsträckning hamnat i omvänd ordning för det nordiska samarbetet 

med att sätta försvarsindustrifrågor främst beror troligtvis på att, som samtliga intervjuade 

påpekade, NORDEFCO inte uppkommit som ett säkerhetspolitiskt samarbete. Det är ett 
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samarbete som främst har haft ekonomiska drivkrafter och syftet att skapa mesta möjliga 

operativa effekt. Detta faktum har troligtvis gjort att de intervjuade inte lagt så stor vikt vid 

solidaritetsaspekten. Den har, som visat sig, spelat mindre roll för samarbetet så här långt. 

Den andra sidan av faktorn, tillitsbegreppet, anses däremot ha spelat stor roll och det går 

sannolikt att länka samman med faktorn om att intentioner med samarbetet bör vara 

klargjorda. De nordiska länderna har förtroende för att de skall leva upp till ingångna avtal, 

när de väl är undertecknade.  

   Studien har visat att det finns en interdependens mellan faktorerna som Valasek presenterar, 

det finns samband mellan liknande strategisk kultur och utseende på militära styrkor, precis 

som det finns nyss beskrivna samband mellan intentioner och tillit. Den faktor som visar sig 

sticka ut är frågan om liknande förutsättningar för försvarsindustrin. Sverige tycks ha tagit 

upp en ensam kamp mot en mer öppen och transparent försvarsmaterielmarknad, ett lovvärt 

initiativ som man verkligen försöker att leva upp till, frågan är dock om man skall stå kvar 

ensam på barrikaderna eller falla till föga för en gemensam nordisk policy för 

försvarsindustrin? 

   Det finns, som beskrivs i inledningsavsnittet, andra faktorer som har betydelse för 

försvarssamarbetens vara eller icke vara än de som Valasek återger. Flertalet av de 

intervjuade vill understryka det personliga engagemang som inledningsvis Diesen och Syrén 

står för men som kort därefter åtföljs av den politiska nivån. Det finns ett gillande och 

samtycke mellan personer på hög militär och politisk nivå som helt enkelt, enligt utsagorna, 

kommer av att personerna respekterar varandra och trivs med att samarbeta. Det är ett uttryck 

för tillit men inte i den bemärkelsen som Valasek avser, utan endast på det personliga planet 

och här och nu. Men faktorn kan inte negligeras eftersom den tycks genomsyra hela 

försvarssamarbetet. Det verkar som om man har lyckats att samla människor som är genuint 

positiva till samarbete länderna emellan vilket styrks av de personer som jag har intervjuat. 

Det blir således en kritik till denna studie, vilken skulle tjänat på att få in synpunkter från 

beslutsfattare på olika nivåer som kanske inte är fullt lika välvilligt inställda till 

försvarssamarbetet. 

   En helt annan faktor som också är svår att ge ett adekvat namn och som möjligtvis inte 

inryms i de faktorer som denna studie granskat är den om att varje nation till syvende och sist 

är sig själv närmast. Ronny Modigs uttryckte det som att nationer inte har några vänner, de 
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har bara intressen.
132

 Denna onämnbara faktor kan ha varit det som gjorde att Norge, Sverige 

och Danmark enskilt sände bidrag till Libyen-insatsen när man hade chansen att agera inom 

ramen för NORDEFCO.  Eller var det ett flagrant exempel på var länderna har sin 

säkerhetspolitiska hemvist och att viljan att agera snabbt övertog viljan att agera gemensamt 

och ekonomiskt. Det skulle därför vara intressant, trots att samarbetet inte säger sig ha 

uttalade säkerhetspolitiska ambitioner, att studera försvarssamarbetet ur ett 

integrationsteoretiskt perspektiv och därmed fokusera ännu mer på den politiska nivån. Både 

Norge och Sverige säger sig i inledningen till NORDEFCO vara fullt inriktade på att 

bibehålla hela bredden av försvarsförmågor men ett av länderna, Sverige, har nu sagt sig vara 

berett att överväga att en förmåga kan upprätthållas av ett annat land vilket gör att vägen 

ligger öppen för ett utökat säkerhetspolitiskt samarbete. Sverre Diesen påpekade redan i 

början av 2011 att vägen till framgång för mindre nationer, läs Norden, ligger i flernationell 

försvarsintegration. Betyder det att det behövs en förnyad politisk input om samarbetet ska 

fördjupas ytterligare med en ökad grad av specialisering och delande av gemensamma 

resurser? 

 

 

 

  

                                                 
132 Ronny Modigs, Överste, chef LEDS LUA, Långsiktig Utveckling och Analys, Hkv, intervju 2012-

02-24, radnummer 108-110. 
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Bilaga 1, intervjufrågor 
Samtliga intervjuade har i förväg fått ta del av de definitioner som görs i uppsatsen avseende 

Valaseks faktorer med särskild tyngdpunkt på Solidaritet & Tillit och Strategisk Kultur. 

Därefter har de fått svara på frågorna enligt nedan i valfri ordning och de har även fått 

utveckla sina idéer i andra riktningar än de som frågorna tar upp. Utvecklingen av dessa idéer 

visade sig i samtliga fall beröra de övriga faktorerna, som inte stod som explicita 

frågeställningar. Om det berodde på det faktum att de hade läst faktorerna innan eller om de 

hänger samman naturligt, det låter jag vara osagt. 

 

 Vilken betydelse skulle Ni vilja tillskriva solidaritetsbegreppet, enligt ovan, i 

NORDEFCO? 

 

 Vilken betydelse skulle Ni vilja tillskriva begreppet tillit, enligt ovan, i 

NORDEFCO? 

 

 Har de båda ländernas strategiska kultur enligt ovanstående definition haft 

någon påverkan på NORDEFCO? 

 

 Har Ni något som Ni tycker inte kommit fram i en kontext av 

försvarssamarbete mellan Norge och Sverige? 

 

 

 


