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Nordiska försvarssamarbeten 

- Säkerhetspolitiska intentioner i kamp med ekonomiska realiteter. 

Sammanfattning:  
Europeiska försvarsmakter har sedan kalla krigets slut präglats av statiska eller krympande 
försvarsbudgetar. Det är något som slår särskilt hårt mot materielanskaffning vars 
kostnadsökning överstiger normal inflation. I strävan att bibehålla förmågebredd och djup 
ingås multinationella samarbetsarrangemang i effektivitetsökande och kostnadsbesparande 
syfte. 
 
Europaforskaren Tomas Valasek har från ett lessons learned- perspektiv identifierat 
karaktäristikum för framgångsrika försvarssamarbeten. Studiens syfte är att undersöka om 
dessa framgångsfaktorer kan appliceras även på en lägre analytisk nivå som för studien utgörs 
av fallet Archeranskaffningen. Framgångsfaktorerna har en generell natur och hur de tolkas för 
den här studien definieras genom att sätta dem i relation till rådande forskningsläge.   
 
Analysen bygger på att sätta varje faktor i relation till Archeranskaffningen för att skapa en 
helhetsbild av om anskaffningens utgång kan förstås och förklaras utifrån Valaseks teori. Det 
källmaterial som nyttjas för detta utgörs huvudsakligen av officiella dokument som 
Möjlighetsstudien, Stoltenbergrapporten och strategiska dokument kompletterat med 
informationsintervjuer och öppna källor. 
 
Studiens slutsatser tyder på att även enskilda lägre försvarssamarbeten kan förstås utifrån 
denna analysram, men att det inte är helt tillämpbart för att förklara varför ett samarbete inte 
blir framgångsrikt. Framgångsfaktorerna har en allt för generell natur för detta. 
Undersökningen av fallet Archer tyder på att teorin behöver kompletteras med faktorn teknisk 
rimlighet för att kunna appliceras på en lägre analytisk nivå. 
 
Nyckelord: Norden, försvarssamarbeten, materielanskaffning, NORDEFCO, Archer, Valasek, 
strategisk kultur, försvarsindustri, tillit och solidaritet,  
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1. Inledning 

1.1. Säkerhetspolitiska intentioner i  kamp med ekonomiska realiteter 
Statiska eller krympande försvarsbudgetar har varit en realitet för europeiska försvarsmakter sedan 

kalla krigets fall, en utveckling som de nordiska försvarsmakterna ej är undantagna från.
1
 

Multinationella samarbeten och gemensam resursdelning (hädanefter benämnt Pooling & Sharing eller 

P&S) har framförts som både svar och metod på frågan; hur ska små till medelstora länder 

vidmakthålla en relevant förmågebredd och förband? 

Historien har visat att det är utmanande att uppfylla P&S resurseffektiviserande syfte i konkreta 

framgångsrika fall. Den svensk-norska anskaffningen av artillerisystemet Archer framhölls länge som 

ett skolboksexempel för samarbetsprojekt och bilaterala anskaffningar av försvarsmateriel. 

Den tolfte december 2013 meddelade Norges regering att anskaffningen av Archersystemet skulle 

avslutas. Utifrån sett var förutsättningarna för en Svensk-Norsk gemensam anskaffning av Archer 

synnerligen goda. Hur kom det sig att Archer projektet trots dessa förutsättningar ändå skulle komma 

att bli ytterligare ett exempel på ett fallerat samarbete? 

Då P&S inte längre är enbart en logisk följd av ekonomisk realitet, utan även en önskvärd och i 

positiva ordalag framförd del av den säkerhetspolitiska diskursen blir Archerprojektets misslyckande 

inte bara en anskaffning i mängden av fallerade försvarssamarbeten utan även politiskt sprängstoff. 

Denna studie syftar till att studera fenomenet P&S i en nordisk kontext.  Möjliggörande faktorer, 

framgångsfaktorer och pådrivande faktorer av försvarssamarbeten kommer att identifieras, 

konkretiseras och nyttjas för att analysera det svensk-norska samarbetets anskaffning av Archer. 

Europaforskaren Tomas Valasek från Centre for European Reform (CER) har i sin publikation 

Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military collaboration tagit fram flera 

faktorer som han anser betydelsefulla för bedömning av förutsättningar för försvarssamarbeten mellan 

länder. Ingående länder, menar Valasek, bör kännetecknas av eller ha:
2
 

- Liknande Storlek och kvalitet på militära styrkor 

- Liknande strategisk kultur 

- Intentioner med samarbetet klargjorda 

- Liknande förutsättningar (eng. level playing field) för försvarsindustrin 

- Tillit och solidaritet 

Tidigare studier har applicerat dessa framgångsfaktorer på NORDEFCO som helhet. Vad denna studie 

syftar till att bidra med är att undersöka om ett enskilt projekts framgång och utgång kan undersökas 

utifrån ovanstående analysram. När nu försvarssamarbeten har identifierats som lösningen är det av 

vikt att faktiska projekt som materielupphandlingar och utbildningssamordning faller väl ut.  

                                                           
1 Ljung, Bo. Nordisk försvarspolitisk samverkan - motiv, möjligheter och vinster. Stockholm: Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI), 2007. s.15 
2 Valasek, T. Surviving austerity [electronic resource]: the case for a new approach to EU military. London, England: 

Centre for European Reform (CER), 2011. S.21ff 
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1.2. Frågeställning 
Studien kommer att pröva om Valaseks övergripande teori om vilka faktorer som borgar för 

framgångsrika samarbeten går att applicera även på en lägre analytisk nivå.
3
 Studien kommer att vara 

teoriprövande och genomföras genom att sätta Valaseks faktorer i relation till det norsk-svenska 

samarbetet kring Archeranskaffningen. Studien avser inte att sätta de olika faktorerna i relation till 

varandra utan nyttja dem för att studera anskaffningen från ett helhetsperspektiv och för att se om det 

går att hitta uttryck för dessa faktorer i det norsk-svenska samarbetet.  

Det ger följande frågeställningar: 

- Är Valaseks teorier om vad som gör försvarssamarbeten framgångsrika tillämpbara på en 

lägre analytisk nivå? 

 

- Kan det från norsk sida avbrutna Archerprojektet ses som ett förväntat och rimligt utfall 

utifrån Valaseks teorier om vad som gör samarbeten framgångsrika? 

1.3. Avgränsning 
Det finns många samverkansområden för försvarsmakter. Bo Ljung identifierade några av dessa 

samverkansområden i FOIs rapport Nordisk försvarspolitisk samverkan – motiv, möjligheter och 

vinster. De samverkansområden Ljung identifierade är
4
:  

 samverkan rörande materielanskaffning, underhåll och logistik 

 samverkan inom utbildningsområdet 

 samverkan inom försvarsforskningsområdet 

 samverkan rörande operativa frågor (samutnyttjande och integrerad ledning av resurser) 

Denna studie ämnar särskilt inrikta sig på samverkan rörande materielanskaffning. Den typen av 

samverkan är i sig ett resultat av politiska intentioner och strategier. För att studera 

materielanskaffning krävs därför ett helhetsgrepp på nordiska försvarssamarbeten. Den här studien ska 

studera fenomenet nordiska försvarssamarbeten och materielanskaffningar. Det svensk-norska 

samarbetet i form av Archer kommer särskilt att studeras.  

Det finns två av Valasek angivna faktorer som inte betraktas som tillämpbara för studien. Dessa 

faktorer är Seriousness of intent och Low corruption. Seriousness of intent innebär för Valasek att 

regeringar ser behovet att underhålla  sina försvarsmakter för att vid behov kunna nyttja dessa. Således 

en form av ”nyktert” förhållningssätt till sin försvarsmakt som innebär att man inser följderna av 

sjunkande försvarsbudgetar, och är benägen att ta de politiska följderna som ingångna 

försvarssamarbeten ger i form av minskad suveränitet.
5
 Det nordiska samarbetets intention och syfte, 

att avhjälpa de framtida ekonomiska utmaningarna, och insikten att man står inför liknande 

utmaningar inom försvarspolitiken är just grunden för det nordiska samarbetet. Eftersom detta öppet 

har presenterats redan i Möjlighetsstudien kan denna faktor anses som uppfylld, och behöver därmed 

inte vidare undersökas. 

                                                           
3 ”Lägre” förstås i studien som nivån under regerings- och försvarsmaktsledning. Övergripande strukturer som 

NORDEFCO eller NATO är exempel för den högre nivån, och den lägre nivån utgörs i studien av ett enskilt projekt under 

ett annat samarbete (Archer under NORDEFCO). 
4 Ljung, Bo. Nordisk försvarspolitisk samverkan - motiv, möjligheter och vinster. Stockholm: Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI), 2007. s.10 
5 Valasek, T. Surviving austerity [electronic resource]: the case for a new approach to EU military. London, England: 

Centre for European Reform (CER), 2011. s.14 
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Den andra faktorn, Low corruption,innebär att länder som har en hög grad av korruption inom 

statsapparaten har svårt för att samarbeta med länder med en lägre grad av korruption. Denna faktor 

avgränsas med motiveringen att  Archeranskaffningen sker mellan Sverige och Norge. Sverige och 

Norge är enligt Corruption perceptions index från 2013 båda med på topp tio listan över länder i 

världen som har minst korruption.
6
 

1.4. Studiens bidrag 
Utvecklingen mot de nordiska försvarssamarbeten är historiskt driven av möjlighetsstudier i 

resurssparande syften initierade från försvarsmaktsledningsnivå. Därefter blev det en mer aktualiserad 

fråga även från politisk håll vilket föranledde exempelvis den finsk-svensk-norska Möjlighetsstudien 

2008 och Stoltenbergrapporten 2009.  

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har i en serie rapporter författade av Bo Ljung och Karlis 

Neretnieks undersökt Nordisk försvarspolitisk samverkan.
789

 I Internationaliserad materielförsörjning 

undersöker Mattias Axelsson och Martin Lundmark hur försvarsindustrin påverkas.
10

 Håkon Lunde 

Saxi beskriver i sin studie Nordic defence cooperation after the Cold war från 2011 de nordiska 

ländernas strävan mot ökat samarbete inom säkerhet och försvar. Vidare försöker han förklara i vilken 

utsträckning dessa intentioner kommer att lyckas.
11

 

På studentnivå har olika aspekter av det nordiska försvarssamarbetet studerats. Ove Härnqvist har i sin 

forskning studerat hur integrerade och beroende parter är i och av det nordiska försvarssamarbetet och 

vilka konsekvenser det har.
12

 Ulf Kullin har studerat de bakomliggande drivkrafterna till det Nordiska 

försvarssamarbetet. Han har särskilt studerat byråkratin i integrationsprocesser, aspekter av 

kostnadsdelning samt identitet och tillit.
13

 

Jonas Ottosson och Espen Rasmussen har utifrån ett holistiskt perspektiv studerat drivkrafter och 

faktorer för påverkan på det nordiska försvarssamarbetet i uppsatserna Nordiskt försvarssamarbete i 

åtstramningens tidevarv
14

och Svensk-norsk militaert samarbeide, underliggende drivkrefter
15

. 

Ottossons och Rasmussens forskning nyttjar likt denna uppsats Valaseks framgångsfaktorer för att 

analysera det nordiska samarbetet. 

Eftersom att försvarssamarbeten är en så tidsenlig och laddad fråga är det mycket intressant att 

konkretisera de teorier som finns inom området och applicera dessa på faktiska samarbeten. Detta 

forskningsfält har än så länge inte uppmärksammats på högre akademisk nivå, utan huvudsakligen på 

studentnivå vilket är en svaghet för forskningsområdet.  Dessa tidigare studier har generellt 

                                                           
6 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ 2014-05-18  
7  Ljung, B. & Neretnieks, K. Nordisk försvarspolitisk samverkan : fortsättningsstudie : strategiska mål och operativa 

behov - nationella eller gemensamma?. Stockholm: Defence Analysis, Swedish Defence Research Agency (FOI), 2009. 
8 Ljung, B. & Neretnieks, K. Nordisk försvarspolitisk samverkan : strategiska mål och operativa behov : en 

sammanfattande översikt. Stockholm: Försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2009. 
9  Ljung, B. Nordisk försvarspolitisk samverkan - motiv, möjligheter och vinster. Stockholm: Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI), 2007. 
10 Axelson, M. & Lundmark, M. Internationaliserad materielförsörjning : förutsättningar för försvarsmaterielsamarbeten 

mellan företag. Stockholm: Avdelningen för försvarsanalys, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2010. 
11  Saxi, H. Nordic defence cooperation after the Cold War. Oslo: Institutt for forsvarsstudier (IFS), 2011. 
12 Ove Härnqvist, Svensk-Norskt Försvarssamarbete anno 2007 ”Möjligheternas begränsning…”,  

FHS, Stockholm, 2008. 
13 Kullin, Ulf, Försvarssamarbete så in i Norden. Drivkrafter bakom det nordiska försvarssamarbetet 2005-2009, 

Forsvarets Stabsskole, Oslo, 2009. 
14 Jonas Ottosson, Nordiskt försvarssamarbete I åtstramningens tidevarv, FHS, Stockholm, 2012. 
15 Espen Rasmussen, Svensk-norsk militaert samarbeide, underliggende drivkrefter, FHS, Stockholm, 2012. 

http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
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genomförts på en högre analytisk nivå. Exempelvis har de undersökt vilka drivkrafter som ligger 

bakom övergripande samarbetsstrukturer. 

En aspekt av samarbeten som inte har undersökts är hur dessa drivkrafter påverkar enskilda lägre 

projekt underordnade andra samarbetsstrukturer. Att dessa projekt faktiskt blir besparande 

kostnadseffektiva samarbeten är sannolikt centralt för viljan till ytterligare samarbeten och är således 

en mycket viktig fråga. Denna studies bidrag blir att genomföra just en sådan undersökning. 

1.5. Disposition 

 

Ovan är en grafisk presentation av vad som genomförs i studien under de olika kapitlen. Det första 

kapitlet ger inledning, problemformulering, avgränsningar, tidigare forskning och beskriver vilket 

material som ska nyttjas. Det andra kapitlet beskriver nordiska försvarssamarbeten i stort och ger den 

grund som krävs för att en oinsatt läsare ska kunna följa analys och resonemang som förs i uppsatsens 

senare delar. Särskilt initierade läsare må hoppa över det andra kapitlet. 

I det tredje kapitlet presenteras den teori som studien utgår ifrån, och hur den avses att tillämpas. De 

fem faktorerna presenteras, och där det krävs definieras och beskrivs hur respektive faktor tolkats i 

studien.  
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I det fjärde kapitlet sätts Norge, Sverige och Archer i relation till varandra och mot varje specifik 

framgångsfaktor. Utifrån denna analys diskuteras  de frågeställningar som angavs vid 

problemformuleringen i det femte kapitlet. Avslutningsvis presenteras slutsatser som dragits i 

diskussion under kapitel sex.  

1.6. Centrala begrepp 
Pooling & sharing –  

Pooling & sharing har inte en entydig betydelse utan är ett samlingsnamn för en trend inom EU och 

NATO som även kallas smart defence eller resursdelning. Termen avser samarbetsarrangemang i 

kostnadsbesparande eller effektivitetsökande syfte.
16

 Pooling & sharing har en mängd olika uttryck. 

P&S kan exempelvis avse gemensam styrkeproduktion, samutnyttjande av stödverksamheter eller 

bilaterala materielanskaffningsprojekt.
17

 

  

                                                           
16 Jonas Ottosson, Nordiskt försvarssamarbete I åtstramningens tidevarv, FHS, Stockholm, 2012. s.5 
17 Ljung, Bo. Nordisk försvarspolitisk samverkan - motiv, möjligheter och vinster. Stockholm: Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI), 2007. s.58ff 
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2. Nordiska försvarssamarbeten – Ett historiskt perspektiv  

I studien kommer nordiska försvarssamarbeten att behandlas ur ett större perspektiv för att förstå 

kulturella likheter och att se att det finns en historia och tradition av att samarbeta. Dessa utvikningar 

syftar dock alltid till att beskriva och bädda för en förståelse för dess inverkan på försvarssamarbeten. 

Materiella anskaffningssamarbeten kan inte isolerat studeras då de är en del av den helhet som 

försvarssamarbeten innebär. 

2.1. Nordiska försvarssamarbeten 

Murens fall – En ny verklighet för det alliansstyrda Norden 

De nordiska länderna har en lång historia av försvarssamarbeten. Vissa av dessa har varit formella, 

andra har omgärdats av ett stort hemlighetsmakeri. Ett exempel på det är att redan under det andra 

världskriget tränades och utbildades norska och danska trupper i Sverige i förberedelse för frigörelsen 

från Nazitysklands ockupation.
18

 

Efter andra världskriget sökte sig de nordiska länderna olika samarbetspartners och garanter för sin 

säkerhet. Redan 1948-1949 fördes diskussioner om en samnordisk försvarsallians. Det var något som 

skulle komma till ett abrupt slut i samband med att Danmark, Norge och Island 1949 ingick i NATOs 

försvarsallians. År 1952 instiftades det Nordiska rådet. Det Nordiska rådet var grund för ett flertal 

framgångsrika partnerskap som den nordiska passunionen och andra kulturella utbyten. Däremot kom 

det Nordiska rådet aldrig att omfatta säkerhetsrelaterad samverkan till följd av de olika 

allianstillhörigheterna.
19

 

Trots de olika allianstillhörigheterna pågick informella utbyten, främst inom underrättelsetjänsten.
20

 

De nordiska länderna kom även med betydande bidrag till FNs fredsbevarande styrkor. Det tabu som 

rådde kring säkerhetspolitiska diskussioner inom nordiska rådet lyftes i samband med kalla krigets slut 

1991. Sverige och Finland åtnjöt härmed en ökad handlingsfrihet och gick 1994 med i NATOs 

partnerskap för fred (PfP). De nordiska ländernas geografiska lik- och närhet, kulturella gemenskap, 

jämförbara styrkor och ekonomiska medel är alla underlag som talar för att samarbeten mellan de 

nordiska länderna ska kunna vara framgångsrika. 

Att säkerhet  skapas tillsammans med andra länder genom samarbeten var någonting som skulle 

komma att prägla västerländsk säkerhetspolitik en lång tid framöver. Att omvandla lokala styrkor som 

tidigare syftat till att försvara det egna geografiska området till att projicera makt och verka långt 

hemifrån i form av insatsberedda och gripbara styrkor skulle komma att visa sig vara en stor och 

kostsam utmaning för europeiska krigsmakter.
21

 

Organisationer för nordiska försvarssamarbeten 

NORDEFCO – Nordic Defence Cooperation är idag den samordnande organisationen för nordiska 

försvarssamarbeten. NORDEFCO inrättades 2009 efter att de nordiska länderna gemensamt 

undertecknat en avsiktsförklaring (eng. memorandum of understanding). Den skulle komma att 

omfatta flera av de tidigare organisationer som gick upp i NORDEFCO. Ersatta organisationer är 

                                                           
18  Saxi, Håkon. Nordic defence cooperation after the Cold War. Oslo: Institutt for forsvarsstudier (IFS), 2011. s.15 
19  Ibid. s.15 
20  Riste, Olav, Eriksen, Knut & Pharo, Helge. Norsk utenrikspolitikks historie. Bd 5, Kald krig og internasjonalisering : 

1949-1965. Oslo: Univ.-forl, 1997. s.142ff 
21  Saxi, Håkon. Nordic defence cooperation after the Cold War. Oslo: Institutt for forsvarsstudier (IFS), 2011. s.7f 
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NORDCAPS – Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support, NORDAC – Armament 

Cooperation samt NORDSUP.  

NORDCAPS syftade till att samordna utbildning och samverkan mellan de nordiska länderna främst 

för fredsbevarande styrkor. NORDAC var ett samarbete som uppstod under 90-talet baserat på 

ömsesidigt utbytande av materielanskaffningsplaner i syfte att hitta möjligheter för gemensam 

utveckling, anskaffning och underhåll. NORDSUP är resultatet på ett initiativ av de finska, svenska 

och norska försvarsministrarna. År 2008 hade dessa i en möjlighetsstudie över tänkbara samarbeten 

identifierat 140 områden lämpliga eller rentav nödvändiga för samarbeten för att upprätthålla 

försvarsförmåga. 
22

 

Vad som drev utvecklingen 

”Det är en överbefälhavare och en försvarschef i nöd som ropar på 

lösningar för att alltjämt bibehålla sin nuvarande bredd av 

förmågor...”
23

 

Under 2000-talets senare hälft blev nordiska försvarssamarbeten än mer uppmärksammat på politisk 

nivå. 2007 presenterade överbefälhavare Syrén och försvarschef Diesen rapporter kring utmaningar för 

respektive lands väpnade styrkor. Dessa identifierade ökade kostnader, och mindre styrkor som de 

huvudsakliga utmaningarna. Båda rapporterna menar att nordiska samarbeten skulle kunna vara ett sätt 

att avhjälpa denna problematik. Samma sommar utgavs en gemensam norsk-svensk rapport som 

beskriver kostnadsbesparande åtgärder för försvarsmakterna genom samarbete.  

Ett breddat säkerhetsbegrepp 

Traditionellt sett har en statscentrerad syn på säkerhet varit rådande norm. En syn som har utvecklats 

med hänsyn till dagens mer globaliserade och sammanlänkade världsbild. Säkerhetsbegreppet 

vidgades och innefattar nu exempelvis teknologisk utveckling, organiserad brottslighet och kriser. Den 

förändrade och utvecklade mer ”mjuka” definitionen av säkerhetsbegreppet kan härledas till EU-

samordningen.
24

 Utvecklingen innebar att säkerhet är någonting som skapas kollektivt och att stater 

inte längre enbart kan förstås som enskilda entiteter. Att som stat anta den vidgade definition av 

säkerhetsbegreppet kan innebära att staten är mer benägen att vilja samverka med andra i syfte att 

skapa just en större kollektiv säkerhet. 

2.2. Försvarsindustrin – Erfarenheter & Utländska trender 
En vanlig utmaning för försvarsmakter idag är att utvecklingskostnader och enhetspriser för militär 

materiel ofta överstiger normal inflation. Det här är inte ett nytt fenomen utan identifierades redan 

under tidigt 1900-tal.
25

 Det innebär att om en försvarsbudget inte inflationskompenseras så kommer 

inte storleken på styrkan att vara statisk utan av en avtagande karaktär. Det finns enligt Kvalvik och 

Johansen tre strategier för att kompensera för denna utveckling. Dessa strategier är; avveckla 

förmågor, minska antalet enheter samt att reducera styckpriset per enhet genom att antingen köpa 

färdiga produkter ”off the shelf” eller genom att upphandla eller dela på utvecklingskostnader med 

                                                           
22

 http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO 2014-05-19 
23

 Ottosson, J. Nordiskt försvarssamarbete i åtstramningens tidevarv:, Försvarshögskolan, Stockholm, 2012, s.48 
24

 Engelbrekt, Kjell. From Neutrality to Solidarity: Swedish Security Policy after EU Accession, in James Sperling & Victor 

Papacosma (eds.) Europe’s Neutrals and European Security in the 21st Century London: Routledge. s.1 
25 Saxi, Håkon Lunde, Nordic defence Cooperation after the Cold War. Institutt for forsvarsstudier, Oslo, 2011, s.7 

http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO
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andra parter.
26

 Den dominerande åtgärden har varit organisationsnedskärningar och hårdare 

prioriteringar.
27

 

Den internationella försvarsindustrin har präglats av en ökad konsolidering, framförallt efter kalla 

krigets slut. Det kalla krigets slut innebar en nedgång av materielanslagen i de flesta länder, vilket 

skulle komma att leda till en allt snabbare konsolidering inom industrin med flera större 

företagsfusioner.
28

 Dessa större koncerner inom försvarsindustrin gav bolagen en kompetensmässigt 

starkare ställning.
29

 Ett svenskt exempel på detta är de tidigare svenskägda Bofors och Hägglunds som 

i dag är en del av koncernen BAE systems. 

För att klara av fördyringen av materiel har flera nya finansieringsformer växt fram. Samarbeten på 

köparsidan för en gemensam anskaffning av försvarsmateriel innebär inte bara delade kostnader för 

utveckling, utan ger även en starkare position mot den allt mäktigare försvarsindustrin. En annan 

utveckling är att finansieringen av ett projekt fördelas över tiden istället för ett fast pris vid exempelvis 

leverans av varan. Det innebär att budgetbelastningarna för krigsmakter inte behöver bli övermäktiga 

vid enskilda tillfällen vilket möjliggör att man kan se till mer långsiktiga operativa behov.
30

 

En annan underliggande faktor för detta är länders intressen att underhålla och livnära den egna 

försvarsindustrin. Genom att ha ett stadigt ekonomiskt flöde till den egna försvarsindustrin säkerställs 

att en nationell kompetens överlever. Olika länder har olika sätt att förhålla sig till sin försvarsindustri. 

Försvarsindustrin och den internationella konsolideringen får säkerhetspolitiska konsekvenser.
31

 

Därmed verkar länder i en riktning som för dessa är gynnsamma. Nedan följer en tabell med några 

relevanta Europeiska länder och deras hållning till försvarsindustrin. 

  

                                                           
26

 Kvalvik, Sverre Ruud & Johansen, Per Kristian. Enhetskostnadsvekst på forsvarsinvesteringer (EKV-I), FFI-rapport 

2008/01129. Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment, 2008 s.51ff 
27 Ljung, Bo. Nordisk försvarspolitisk samverkan - motiv, möjligheter och vinster. Stockholm: Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI), 2007. s.15 
28 Ibid. s.30 
29 Ibid. s.30 
30 Ibid. s.31f 
31 Ibid. s.30ff 
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Land Förhållningssätt t. Industrin Motiv Resultat 

Sverige Verkar för en 
internationalisering av 
försvarsindustrin.  

Exportandelen för den 
svenskbaserade 
försvarsindustrin 
uppgår till 80%. Den 
egna marknaden ger 
inte ett tillräckligt 
ekonomiskt underlag 
för att underhålla hela 
försvarsindustrin.  

Konsolideringsprocessen 
är tydlig i den svenska 
försvarsindustrin. 
Kockums, Hägglunds och 
Bofors är exempel på 
tidigare större företag 
specialiserade på 
försvarsmateriel som 
idag har utländska 
ägare. 

Norge Betydande del av 
försvarsindustrin är statligt 
ägd. Eftersträvar motköp vid 
materielanskaffningar.32 

Detta i syfte att 
vidmakthålla 
strukturer och 
kompetenser inom 
landet. 

Den inhemska industrin 
förblir relevant.  

Tyskland Har begränsningsregler för 
utländskt ägande i egna 
försvarsindustriföretag.33 

En vakthållning om 
den egna industriella 
förmågan i syfte att 
säkerställa egen 
kompetens och 
utveckling. 

Industriell kompetens 
återfinns och bibehålls i 
landet. Tyskland 
behöver inte 
nödvändigtvis hamna i 
en beroendeställning till 
ett annat land/industri 
vilket innebär en 
säkerhetspolitisk frihet. 

Storbritannien Traditionellt har en icke-
protektionistisk 
försvarsindustripolitik förts. 
Utvecklingen går idag mot att 
säkerställa den egna 
försvarsindustrins fortlevnad. 
34 

Vill motverka 
strukturförändringar 
som skulle innebära 
att den nationella 
industriförmågan 
skulle nedgå. 

Transatlantiska 
förbindelserna har 
präglat Storbritannien 
historiskt och så även 
deras försvarsindustri.  

 

Som synes finns det stora skillnader i hur man förhåller sig till den inhemska försvarsindustrin. 

Industrier handlar huvudsakligen efter ekonomiska incitament. När utländskt ägda företags intressen 

går emot inhemska intressen kan det påverka maktförhållandet inte bara mellan industri och köpare 

utan även mellan stater. Ett exempel på det är den svenska anskaffningen av en ny ubåt. Svenska 

marinen var intresserade av och ville anskaffa Sverigebaserade Kockums ubåtsmodell A26. Det 

projektet avbröts dock efter att Kockums tyska ägare och den svenska regeringen inte kommit överens. 

Det visar att samspelet mellan försvarsindustri, försvarsmakter och politisk ledning får 

säkerhetspolitiska konsekvenser. 

                                                           
32 Lennart Axelsson, Rickard Lindström, Håkan Rugeland och Magnus Sjöland, Nordiskt samarbete  

inom försvarsmaterielförsörjningen, KKrVA nr 1, Stockholm, 2011, s.9. 
33 Ljung, Bo. Nordisk försvarspolitisk samverkan - motiv, möjligheter och vinster. Stockholm: Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI), 2007 s.32 
34 Ibid. s.32 
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2.3. Archerprocessen 

 

 

Här redovisas de övergripande turerna i Archeranskaffningen. Tidslinjalen ovan är en grafisk 

presentation för anskaffningen. 

1. Den 15 januari 2009 tillkännager BAE Systems att de har fått ett kontrakt på $70 miljoner för 

att färdigställa utvecklingen av Archer. En prototyp förväntas vara färdigställd i september 

2009. Som del av kontraktet har både den norska och svenska regeringen option på att köpa 24 

system var.
35

 

 

2. Före midsommar 2009 godkänner det norska stortinget en upphandling om 24 Archersystem. 

 

3. Den 7-15 juni 2009 bekräftar FMV att de första Archerprototyperna har lämnat Bofors. De 

kommer i två varianter riktade mot respektive försvarsmakt. Den norska varianten har en 

högre skyddsgrad för förarkabinen. Vid tidpunkten förväntades de två prototyperna bli 

verifierade våren 2010, för att därefter gå i produktion och levereras under 2011. 

 

4. Den 24 augusti 2009 ger den svenska regeringen grönt ljus för anskaffning av 24 

Archersystem.
36

 

 

5. Den 26 mars 2010 tillkännager BAE systems att ett $200 miljoners kontrakt har tecknats för 

en serieproduktion om 24+24 system till de norska och svenska försvarsmakterna.
37

 

 

6. Den 31 januari 2011 meddelar Kongsberg, ett norgebaserat försvarsföretag,  att en svensk 

order har lagts på Protector RWS (remote weapon station). Detta system ska nyttjas på 

Archersystemet, men är även del av ett större motköp. 

 

                                                           
35 http://www.army-guide.com/eng/article/article.php?forumID=1218 2014-05-20 
36 http://sv.wikipedia.org/wiki/Artillerisystem_08 2014-05-20 
37 http://www.defensenews.com/article/20100326/DEFSECT02/3260303/BAE-Producing-24-Archer-Systems-Norway-

Sweden-Armies 2014-05-20 

http://www.army-guide.com/eng/article/article.php?forumID=1218
http://sv.wikipedia.org/wiki/Artillerisystem_08
http://www.defensenews.com/article/20100326/DEFSECT02/3260303/BAE-Producing-24-Archer-Systems-Norway-Sweden-Armies
http://www.defensenews.com/article/20100326/DEFSECT02/3260303/BAE-Producing-24-Archer-Systems-Norway-Sweden-Armies
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7. De första fullt operativa systemen förväntas levereras i oktober 2011. Utvecklingen förväntas 

fortsätta även under de följande två åren. Systemet lider av barnsjukdomar, bland annat finns 

det problem med att granaterna sprids i längd vid stora skjutavstånd. 

   

8. Den 26 september 2013 levererar BAE Bofors de fyra första systemen till FMV.
38

 

 

9. Den 6 december 2013 drar sig Norge ur Archerprojektet. De hävdar att kontraktsbrott har skett 

då samtliga 24 system skulle ha varit levererade före årets utgång. De hävdar även att systemet 

inte uppnår vissa ospecificerade operativa krav. FMV låter meddela att upphandlingen 

fortlöper för svensk del.
39

 

  

                                                           
38 http://www.baesystems.com/article/BAES_161933/first-archer-systems-delivered-in-sweden 2014-05-20 
39 http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Norge-bryter-samarbetet-kring-Archer/ 2014-05-20 

http://www.baesystems.com/article/BAES_161933/first-archer-systems-delivered-in-sweden
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Norge-bryter-samarbetet-kring-Archer/
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3. Forskningsdesign 

3.1. Metod 
Denna studie kommer att vara en teoriprövande fallstudie av Valaseks framgångsfaktorer. Studien 

kommer att undersöka hur tillämpbara framgångsfaktorerna är på en lägre nivå av försvarssamarbeten, 

en enskild materielanskaffning. Det fall som kommer att studeras är den norsk-svenska anskaffningen 

av artillerisystemet Archer. Denna metod kommer att nyttjas för att den lämpar sig för småskaliga 

samhällsvetenskapliga undersökningar. En fallstudie ger möjlighet att nyttja flera olika typer av källor 

och material för att undersöka forskningsfrågan på djupet.
40

 

Undersökningsenheten blir därmed NORDEFCO och anskaffningen av Archer. Anskaffningen av 

Archer väljs för att det är ett nutida fall som är aktuellt på flera sätt; det är medialt omtalat och en 

brännpunkt för de nordiska försvarssamarbeten av idag. Fallet Archer har dessutom inslag som 

nationell försvarsindustri och motköp vilket är en av de faktorerna som behandlas i analysramen. 

Nordiska försvarssamarbeten i form av fallet Archer kommer att studeras utifrån Valaseks formulerade 

framgångsfaktorer för försvarssamarbeten. Valaseks framgångsfaktorer kommer att beskrivas mer 

ingående under detta kapitel i den ordning de finns återgivna i hans studie. Därefter kommer dessa 

faktorer att sättas i relation till det svensk-norska samarbetet och Archerupphandlingen under kapitel 

fyra, empiri och analys.  

Hur faktorerna undersöks kommer att variera från fall till fall med hänsyn till att den metod och det 

material som ger något som kan intecknas för att vara ett tecken för en faktor inte nödvändigtvis är 

tillämpbar på en annan faktor. Den huvudsakliga undersökningsmetoden kommer att vara kvalitativ 

textanalys av primära källor som officiella uttalanden på myndighetsnivå och officiella dokument samt 

den tidigare forskning som finns på området. 

Primära källor i form av officiella uttalanden betraktas som uttryck för en politisk vilja och ett speciellt 

syfte. Eftersom det till del är dessa syften som studien ämnar att undersöka är deras tendentiösa natur 

inte menligt inverkande på studien förutsatt att de förstås som just tendentiösa uttryck. 

Studien är reproducerbar, men eftersom att faktorerna har en generell natur och ytterligare behöver 

definieras för undersökningen kommer egna tolkningar och föreställningar att färga framtida resultat. 

Att endast undersöka ett fall möjliggör att frågeställningen kan undersökas på djupet och fånga upp 

saker som sannolikt förbisetts om flera fall studerats ytligt. För att validera om Valaseks teorier är 

tillämpbara på denna lägre nivå behöver fler fall studeras. I den här studien undersöks anskaffningen 

av ett tekniskt system. Det vore värdefullt för studiens första frågeställning att undersöka andra typer 

av samarbeten som exempelvis en gemensamt uppbyggd styrka.  

3.2. Material 
Källmaterialet som nyttjas i studien skiljer sig i de olika kapitlen. Valaseks faktorer är inte helt 

definierade och lämnar utrymme för tolkning. Genom att nyttja rådande forskningsläge och litteratur 

definieras hur denna studie tolkar och förstår faktorn i sig. Därefter kopplas det samman med fallet 

Sverige, Norge och anskaffningen av Archer. 

Beroende på vilken faktor som avhandlas nyttjas olika typer av material. För att visa på officiella linjer 

och den politiska viljan nyttjas uttalanden från försvarsministrar, överbefälhavare och prominenta 

                                                           
40

 Denscombe, M. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2009. s.59ff 
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relevanta myndighetspersoner. Även officiella dokument som den norsk-svenska Möjlighetsstudien, 

Stoltenbergrapporten och försvarsdepartementets proposition Ett användbart försvar används i detta 

syfte. För att studera exempelvis faktorn Liknande förutsättningar för försvarsindustrin nyttjas den 

norska försvarsindustristrategi-policyn och en analys av Sveriges avsaknad av ett motsvarande 

dokument. 

För att uppfylla studiens syfte, att applicera faktorerna på ett enskilt mindre samarbete, används 

artillerisystemet Archer. Avseende rent tekniska aspekter och faktiska omständigheter nyttjas öppna 

källor som regeringens förslag till Insatsorganisation 14 och organisationsstruktursdokument. Detta 

kompletteras med informationsintervjuer genomförda med svenska Försvarsmaktens systemledare för 

Archer, Mj Björn Isaksson och hans norska motsvarighet Per Tangen. Intervjuformuläret hittas i bilaga 

1. Frågorna har både inslag av enklare klargörande natur, men berör till del även avsikter och 

drivkrafter bakom samarbetet. 

Det har vid tidigare genomförda studier som Ottossons och Rasmussens genomförts semi-

strukturerade elitintervjuer av personer med starka kopplingar till NORDEFCO och nordiska 

försvarssamarbeten. Eftersom att deras studier grundar sig på samma analysram men på en högre nivå, 

fallet NORDEFCO i stort, kan deras arbeten och intervjuer refereras till om det är just NORDEFCO 

som avhandlas. Att avstå från att genomföra intervjuer innebär att mer tid friläggs vilket möjliggör att 

de övriga källorna kan studeras mer ingående. Vidare borgar koncentrationen till enstaka metoder att 

studien kan ha en högre kvalitet då den ovane forskaren inte behöver tillgodogöra sig fler metoder.
41

 

Med hänsyn till att förhandlingar fortfarande pågår mellan FLO och FMV om vilka ekonomiska 

konsekvenser det norska uppbrottet får kan frågorna upplevas som känsliga. Syftet med studien är 

däremot inte att klargöra varför upphandlingen avbröts, eller om det avbröts på rättfärdiga grunder 

utan att undersöka om samarbetets uppbrott kan förstås utifrån Valaseks framgångsfaktorer. Därmed 

blir tendentiösa uttryck bidragande och kompletterande till helhetsbilden snarare än att de inverkar 

menligt på analysen. Officiella uttalanden betraktas som just uttryck för en agenda. 

En styrka för studien är att teorin och fallet har så många ingående faktorer vilket innebär att en stor 

variation av material behöver nyttjas. Det finns ett stort underlag av källor som behandlar för studien 

relevanta aspekter av Norge, Sverige och Archer vilket bidrar till att skapa en helhetsuppfattning. Det 

innebär även att det finns en risk för att nyanser och intentioner förbises eftersom att materialet är så 

omfångsrikt. För att kompensera för denna svaghet avgränsas undersökningen till just ett enskilt 

samarbete.  

3.3. Teori 
Trots att en ökad europeisering av Europa har skett har det visat sig utmanande för de europeiska 

länderna att samarbeta kring militära frågor. Militära samarbeten menar Valasek utmanar de 

deltagande länderna i tre avseenden; fears of entrapment, fears of abandonment  och free-riding.
42

 

Vid strukturell P&S i form av gemensamt uppbyggda styrkor ingår de deltagande länderna ett 

gemensamt säkerhetsåtagande. För att styrkan ska kunna nyttjas krävs därför en överenskommelse, 

förståelse eller ett regelverk för hur den ska användas. Med fears of entrapment menar Valasek att en 

part kan känna sig nödgad att delta i ett sammanhang eller en operation som ligger i sin 

                                                           
41

 Denscombe, M. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2009. s.189f 
42 Valasek, T. Surviving austerity [electronic resource] : the case for a new approach to EU military. London, England: 

Centre for European Reform (CER), 2011. s.20f 
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samarbetspartners intressesfär mot sin vilja. Det omvända gäller för fear of abandonment där den ena 

parten vill nyttja styrkan men då hindras av sin partner.
43

 Free riding avser när en fattigare eller 

mindre mäktig part nyttjar samarbetet på ett för den mäktigare parten upplevt ofördelaktigt och 

orättvist sätt. Nedgående försvarsbudgetar talar för att fler samarbetsprojekt och uttryck för P&S borde 

ske, men det innebär ett risktagande då deltagande länders suveränitet avseende säkerhet nedgår samt 

att tidigare projekt inte alltid har varit framgångsrika och resurssparande.
44

 

I Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military collaboration listar 

europaforskaren Tomas Valasek faktorer och karaktäristika som återfinns i lyckade P&S projekt. 

Dessa är värderade och angivna efter grad av vikt med den högst prioriterade först. Faktorerna är
45

; 

likhet i strategisk kultur, tillit och solidaritet, styrkor av jämförbar storlek och kvalitet, liknande 

förutsättningar för försvarsindustrin, klargjorda intentioner för samarbetet samt de två faktorerna som 

har avgränsats bort, Seriousness of intent och Low corruption. 

Det är dessa faktorer som kommer att nyttjas i studien. Vad faktorerna innebär för Valasek, och 

exempel på det kommer att presenteras nedan. I följande kapitel kommer dessa faktorer att sättas i 

relation till Sverige och Norges försvarsmakter i allmänhet, och Archeranskaffningen i synnerhet.  

Strategisk kultur 

Den första och enligt Valasek viktigaste faktorn är likhet i strategisk kultur. Valasek tar upp flera 

samarbeten med vitt skilda utgångar som han menar beror på skillnad eller likhet i strategisk kultur. 

En tysk-fransk brigad skapades för att gemensamt kunna användas i Afghanistan. Det skulle visa sig 

svårt att nyttja brigaden då Frankrike och Tyskland hade olika syn på i vilken utsträckning man kunde 

utsätta förband och soldater för risker. Denna skillnad menar Valasek är grundad i deras strategiska 

kultur. Deras skilda syn i frågan innebar en motsättning för svår att hantera, vilket ledde till att 

nyttjandet av den fransk-tyska brigadens nedgick.
46

 

På samma grunder ger därför Valasek det nyligen (2011) föreslagna samarbetet om en fransk-brittisk 

expeditionär styrka större utsikter för att faktiskt nyttjas. Dessa två länder menar han kännetecknas av 

en liknande expeditionär mentalitet med en mer samstämmig syn på risktagning.
47

 Likhet i strategisk 

kultur borgar inte ensamt för att ett samarbete ska bli framgångsrikt vilket visades när en holländsk-

brittisk amfibiestyrka skulle sändas till Afghanistan. Trots att de två länderna har en relativt lik 

mentalitet avseende krigföring och risktagande misslyckades man med att enas om hur den 

gemensamma styrkan skulle nyttjas.
48

 

En annan form av P&S som Valasek tar upp är när parter samarbetar kring stödjande organisationer, 

anskaffning och underhåll. Den belgiska och holländska marinen har ett samarbete som går ut på att de 

samutbildar personal samt upphandlar fartyg och underhåll gemensamt. Belgien och Holland har dock 

sina egna separata fartyg, besättningar och kan fritt nyttja dessa i enlighet med respektive politisk 

lednings vilja. Detta kan leda till betydande besparingar, men att parterna inte för den sakens skull 

                                                           
43 Valasek, T. Surviving austerity [electronic resource] : the case for a new approach to EU military. London, England: 

Centre for European Reform (CER), 2011. s.20f 
44 Ibid. s.21 
45 Ibid. s.20ff 
46 Ibid. s.22f 
47 Ibid. s.22f 
48 Ibid. s.22f 



Försvarshögskolan 2014-05-23 OP 11-14 

Kd Jacob Strålmark  

18 
 

behöva avstå från egen handlingsfrihet.
49

 Den sistnämnda formen av P&S har påtagliga likheter med 

Archeranskaffningen. 

I Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen behandlar Jan Ångström hur begreppet strategisk kultur 

har nyttjats i modern forskning. Ångström menar att begreppet kan förstås eller används utifrån tre 

skolor/sätt.
50

 Den första definitionen av strategisk kultur är av allomfattande natur. Den menar att ett 

lands strategiska kultur som grundar sig på underfaktorer som traditioner, vanor, historisk erfarenhet, 

symboler och beteendemönster tillsammans leder till ett för landet förväntat uppträdande.   

Den andra definitionen har en liknande tolkning men menar att ett lands fattade beslut kan studeras 

utifrån deras strategiska kultur, men att den strategiska kulturen inte nödvändigtvis dikterar villkoren 

för det framtida uppträdandet. Denna tolkning väger in flera underfaktorer som rådande politik, 

ekonomisk påverkan, geografi och maktbalanser mellan delaktiga eller påverkande parter.  

Den tredje definitionen utgår från en konstruktivistisk ansats av strategisk kultur och beskriver ”hur” 

istället för ”varför”. Utifrån ett sådant perspektiv definieras strategisk kultur som hur, under vilka 

förutsättningar, och av vem militära maktmedel får nyttjas. Den tredje definitionen behandlar med 

andra ord legitimitet. 

Valasek har själv exemplifierat hur länder med liknande strategisk kultur ändock har haft problem med 

att enas kring hur en styrka ska nyttjas. Det leder till slutsatsen att Valasek inte betraktar strategisk 

kultur utifrån den första definitionen. Han tar däremot ställning till ekonomiska realiteters påverkan på 

samarbeten och diskuterar legitimitet, vilka beskrivs i den andra och tredje definitionen.  

Under analysen kommer därför Archeranskaffningen att sättas i relation till den strategiska kulturen i 

Sverige och Norge i stort och hur artillerisystemet Archer kan förstås utifrån både ett historiskt och 

nutida perspektiv. För att göra detta kommer NORDEFCO och dess skapande behandlas från ett 

helhetsperspektiv. 

Tillit och solidaritet 

USA, Tyskland och Italien utvecklade tillsammans missilförsvarssystemet MEADS. Förtroendet för 

systemet och mellan parterna var så lågt att de dessutom hade inhemska parallella utvecklingar av 

missilförsvar. Istället för att samutnyttja och dela på utvecklingskostnaderna fick parterna betala flera 

gånger om, vilket inte var kostnadsbesparande.
51

 

Tillit är enligt Valasek den enskilt viktigaste punkten för om ett samarbete blir kostnadsbesparande. 

Han skriver att tillit och den upplevda likheten mellan de nordiska länderna var särskilt utmärkande, 

vilket möjliggjorde nordiska försvarssamarbeten. Uttryck för detta är exempelvis NORDEFCO och att 

Sverige inledningsvis ensidigt gav solidaritetsförklaringen.
52

 

                                                           
49 Valasek, T. Surviving austerity [electronic resource] : the case for a new approach to EU military. London, England: 

Centre for European Reform (CER), 2011. s.23 
50 Engelbrekt, K & Ångström J. Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2010 s.186 

ff 
51 Valasek, T. Surviving austerity [electronic resource] : the case for a new approach to EU military. London, England: 

Centre for European Reform (CER), 2011. s.22 
52 Ibid. s.22 
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Valasek skriver vidare att tillitsaspekten blir särskilt viktig om den gemensamma resursen förväntas 

nyttjas vid försvar av de egna territorierna. Beslutsfattare menar han behöver veta att resursen är 

gripbar i händelse av kris eller krig.
53

 

Militära styrkor av liknande storlek och kvalitet 

När det råder en diskrepans i styrkeförhållande mellan parterna har samarbeten visat sig svåra att 

genomföra. Den ”dominerande” parten tenderar att ibland negligera sin mindre mäktiga partners behov 

och önskan. Den mindre parten kan då känna sig negligerad vilket inte borgar för tillit. 

När Tjeckien och Slovakien sökte samarbetspartners för försvarssamarbeten 2010 kan det tyckas 

naturligt att de två länderna vars gemensamma historia och liknande språk skulle samarbeta med 

varandra. Även om detta inte kan bortses ifrån argumenterar Valasek för att det är just likheten i 

storlek som var den avgörande faktorn. Ett samarbete med Tyskland hade sannolikt kunnat innebära 

större ekonomisk frihet. Tjeckien och Polen påminner mer om varandra i fråga om strategisk kultur, 

men ändå föll valet på Slovakien.
54

 

Denna faktor kan alltså förstås som ett uttryck för att lika barn leka bäst. Det är heller inte enbart 

storleken som faller avgörandet utan även kvalitén. Länder som har en väl utvecklad teknologi vill 

sannolikt ha en partner av liknande kvalitet. 

I analysen av denna faktor kommer den svenska och norska försvarsmaktens arméer att jämföras. De 

artillerisystem som Archer syftar till att ersätta, M/109 för Norge och Haubitz 77B för Sverige, 

kommer att jämföras. Detta genomförs genom att jämföra förbandsstrukturer inom artilleriförmågan 

samt den teknisk prestandan för systemen. 

Liknande förutsättningar för försvarsindustrin 

Pooling & sharing sparar huvudsakligen pengar genom att mindre volymer upphandlas eller genom att 

anläggningar och produktionscenter kan stängas. Samtidigt betyder det att för varje samarbete så finns 

det ett företag som går miste om en order. Olika länder varierar i hur protektionistiska de är för sin 

inhemska försvarsindustrin. Valasek menar att för att ett samarbete ska kunna vara framgångsrikt 

krävs att den indirekta förlusten som samarbetet innebär för industrin kompenseras på ett eller annat 

sätt.
55

 

Detta kan sannerligen skapa friktioner som kan hindra samarbeten, men behöver enligt Valasek inte 

nödvändigtvis vara en ”deal breaker”. I det fransk-brittiska försvarssamarbetsavtalet skrevs det in en 

klausul som betonar vikten av att handla varor från varandra. Denna formulering har av insatta 

förståtts som en markering av britterna syftande till att få Frankrike att inte skydda den inhemska 

industrin från utländsk konkurrens.
 56

 

Denna faktor kommer att undersökas genom att studera olika länders policys för sina inhemska 

försvarsindustrier. Archer är svenskutvecklat hos BAE Bofors och därmed är försvarsindustrin en 

central spelare för just denna anskaffning. Denna faktors inverkan på Archeranskaffningen kommer att 

analyseras genom att sätta den norska försvarsindustristrategin och den svenska frånvaron av en 

försvarsindustristrategi mot Archeranskaffningen. Därefter kommer det att undersökas om 

Archeranskaffningen samspelar med ländernas olika strategier. 
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Klargjorda intentioner med samarbetet 

Under faktorn som Valasek benämner Clarity of intentions avhandlas under vilka föresatser och i 

vilket syfte som försvarssamarbeten ingås. Han skriver att det nordiska samarbetet huvudsakligen 

syftar till att spara pengar, snarare än uttryck för en allians. Det kan däremot vara inledande trevande 

steg som öppnar för ytterligare samarbete. Andra exempel är det tysk-franska exemplet som sannolikt 

syftar till en djupare europeisk integration, eller det polsk-ukrainska samarbetet där man vill skapa en 

bättre relation mellan EU och Ukraina. Albanien, Bulgarien, Italien, Grekland, Makedonien, Turkiet 

och Rumänien skapade en gemensam brigad för att bygga vänskapsband i ett område som har en 

historia av oroligheter.
57

 

Valasek menar att samtliga av dessa är giltiga anledningar till samarbeten, men att de leder till olika 

resultat. De samarbeten som har ett uttryckt kostnadssparande syfte fokuserar på att samordna enklare 

men kostsamma uppgifter som framtagandet av ny materiel eller gemensam träning. Om samarbetet 

istället bygger på en önskan av ökad integration behöver samarbetet inte nödvändigtvis vara 

kostnadsbesparande. Dessa samarbeten brukar bestå av gemensamma högprofilerade enheter med 

spetskompetens. 

För att alla parter i samarbetet ska vara nöjda är det av stor vikt att intentionerna för samarbetet är 

tydliga och klargjorda inför att samarbetet ingås. Det är graden av samförstånd här som enligt Valasek 

avgör vilken omfattning, form och djup som det gemensamma projektet kan ha.  
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4. Empiri & Analys 

4.1. Strategisk kultur  

Strategisk kultur i Sverige och Norge 

Norden är en region som inte kan sägas ha kännetecknats av stiltje. I regionen har krig utkämpats 

inbördes mellan de olika länderna och unioner som den svensk-norska har haft sina uppgångar och 

fall. Det som idag är hela länder, har tidigare ingått i varandra som i fallet Finland och Sverige. Idag är 

norden en modern och utvecklad zon med stora likheter som exempelvis gemensam språkstam, 

värderingar samt sannolikt liknande säkerhetspolitiska utmaningar och hot.  

I händelse av större kriser och fullskaliga krig har dock inte alltid inneburit att man slutit upp bakom 

och för sina grannländer vilket kan exemplifieras genom det andra Schleswigska kriget eller när 

Sverige fortsatt förhöll sig passivt under såväl striderna mellan Norge, Danmark gentemot Tyskland 

som de finsk-sovjetiska striderna under det andra världskriget. Visst fanns det inslag av 

frivilligstyrkor, men dessa var inte till följd av en uttryckt nationell vilja. 

Efter det andra världskriget sökte de Nordiska länderna nya säkerhetspolitiska konstellationer. Det 

pågick diskussioner om en samnordisk försvarsallians, men de avbröts efter att Norge och Danmark 

valde att ingå i NATO. Sverige och Finland valde istället alliansfrihet i fred syftandes till neutralitet i 

krig. 

Warszawapaktens fall innebar ett nedmonterande av hotbilden öst mot väst. De nordiska länderna som 

under det kalla kriget haft ett huvudsakligt nationellt och territoriellt fokus för sina försvar sökte nya 

sätt att nyttja sina militära styrkor. Ungefär här introduceras det vidgade säkerhetsbegreppet, och det 

råder en västerländsk konsensus kring att säkerhet är någonting som skapas tillsammans med andra. 

Oroshärdar och problem skall stävjas där de uppkommer och därigenom skyddar man även det egna 

landet. 

I Norge uttryckte dåvarande försvarsminister Björn Tore Godal att det är osolidariskt att de erbjuder 

säkerhet i norr mot ett, som man då såg det, nonexistent hot, men även fortsatt förväntar sig 

oförminskat skydd från sina allierade.
58

 I försvarspropositionen Ett användbart försvar 2009 

nedmonterar Sverige till slut alliansfriheten genom att uttrycka en solidaritetsförklaring till EU-

medlemmar och de nordiska länderna. Detta menar Claes Arvidsson genom en artikel på ledarsidan 

hos Svenska Dagbladet är ett erkännande för att man inte längre har förmåga att klara sig på egen hand 

och att man därför förpliktigar sig till att hjälpa andra.
59

 

Tidigare forskning tyder på att det finns mer likhet än olikhet i hur Sverige och Norge ser på det 

militära maktmedlet. Det verkar råda en samsyn kring i vilken kontext länderna ska operera 

internationellt och att detta är den huvudsakliga likheten i strategisk kultur. Den delade syn som råder i 

legitimitetsfrågan exemplifieras genom att båda länderna eftersträvar att delta i insatser som har 

multilaterala beslut och FN-mandat.
60

 

Samtidigt som de nordiska länderna har en gemensam syn på hur säkerhet ska skapas blir påverkan av 

statiska eller minskade försvarsbudgetar allt mer påtaglig. Att hitta vägar att bevara relevant militär 

operativ förmåga blir en politiskt intressant fråga, vilket mynnar ut i Möjlighetsstudien och senare 
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Stoltenbergrapporten. Dessa beskriver att eftersom de nordiska ländernas försvarsmakter har liknande 

koncept, är inriktade mot snarlika uppgifter och har en stor systemlikhet finns det stora möjligheter för 

att integrera styrkeproduktion och därmed spara pengar.
 61

 Denna systemlikhet kommer att avhandlas i 

ett senare stycke. 

Sten Tolgfors, den dåvarande svenska försvarsministern skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet: 

”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.”
 62

 

Således tycks vägen för att samarbetsprojekt ska vara framgångsrika vara väl utstakad utifrån 

perspektivet strategisk kultur. Det råder en samsyn i fråga kring legitimitet och hur det militära 

maktmedlet skall nyttjas. Möjliga hinder i form av krympande budgetunderlag erkänns, och från 

politiskt håll öppnar man upp för och uppmanar till ytterligare samarbeten.  

Archersystemet i relation till strategisk kultur 

Redan i Möjlighetsstudien 2007 var anskaffningen av ett gemensamt artillerisystem en av de 

föreslagna samarbetspunkterna. Utvecklingen under den senare delen av 00-talet riktades mot mer 

integration och samarbete, vilket sedermera mynnar ut i NORDEFCO. Det norsk-svenska samarbetet 

anses vara själva kärnan i NORDEFCO.
63

 Archerprojektet som var ett av de ursprungliga projekten 

har således följt hela resan. 

Anskaffningen av artilleriförmåga och därmed Archersystemet är en strategiskt viktig fråga, emellertid 

är det inte systemet i sig som är det viktiga, utan samarbetet och anskaffningen av ett artillerisystem. 

Archer kan därför betraktas som ett uttryck för rådande försvarspolitiska agenda i norden. 

Hur man nyttjar förband och förmågor som artilleriförmågan är på taktisk- eller operationskonstsnivå. 

Därmed blir systemet i sig inte en strategisk fråga, men att säkerställa att man har förmåga till indirekt 

eld är minst sagt en fråga med strategiska implikationer. Under utvecklingsprocessen stod den svenska 

försvarsmakten vid tillfälle helt utan artilleri kapacitet då samtliga 48 Haubitz 77B överlämnats till 

försvarsindustrin för att ingående delar nyttjas i tillverkandet av Archer.  

Man skulle kunna säga att den strategiska kulturen och politiska viljan påverkar viljan till samarbeten 

och därmed även indirekt även Archeranskaffningen. Däremot är det svårare att se kopplingen mellan 

Archer och hur den påverkar den strategiska kulturen. Fallerade materielsamarbeten har givetvis en 

implikation för hur motiverade parterna är till fortsatta samarbeten. Detta är något som faller inom 

ramen för tillit och solidaritet vilket kommer att avhandlas härnäst. 

4.2. Tillit och solidaritet  
Utvecklingen inom EU leder mot öppnare gränser, men rätten att bygga upp och sända trupp är 

alltjämt en fråga som enskilda länder även fortsättningsvis vill äga kontroll över.
64

 Norge har i 

egenskap av Nato-medlem sina huvudsakliga bundsförvanter för nationell säkerhet klara. Sverige är 

formellt sätt fortfarande alliansfritt, men har verkat för att göra säkerhet till en sameuropeisk fråga 

inom EU. Enligt den dåvarande norska försvarsministern är denna asymmetri konstruktiv då det 
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nordiska samarbetet ska ses som ett komplement och inte en ersättning till Nato.
65

 Detta förhållande 

framgår även tydligt i den norska solidaritetsförklaringen: 

”Intensiveringen av det nordiske samarbeidet vil bli gjennomört i fullt samsvar 

med de ulike landenes sikkerhets- og forsvarspolitikk og vil utgjöre et 

komplement til etablert europeisk og 

euroatlantisk samarbeid.”
 66

 

Ottosson nyttjar följande modell för att beskriva skillnaden mellan 

ett vänskapligt samarbete och en försvarsallians.
 67

 Vänskapliga 

samarbeten likt det nordiska kännetecknas enligt honom av en 

lägre grad av integration och beroende jämfört med allianser. Den 

norska solidaritetsförklaringen ger här tydligt vid handen hur stora 

ambitionerna från norsk sida är för det nordiska samarbetet. 

Däremot leder dessa vänskapliga samarbeten till systemlikhet och 

sannolikt ökad interoperabilitet.  

De givna solidaritetsförklaringarna är givetvis uttryck för 

solidaritet så som Valasek menar. NORDEFCO och samarbetsprojekten kan också ses som del av 

solidaritetsförklaringarna, och ett sätt att bygga gemensam säkerhet. Tillitsbegreppet är dock mer 

mångfacetterad. Det är exempelvis möjligt att Norge känner tillit för Sveriges solidaritetsförklaring. 

Det behöver inte nödvändigtvis betyda att Norge har förtroende för att Bofors utveckling av Archer 

kommer att bli en framgång. 

Det finns flera rimliga förklaringar till det norska uppbrottet, men Norge har ännu inte tydligt gått ut 

och berättat vad som fällde avgörandet. 
68

 Valasek skriver att detta är den enskilt viktigaste faktorn för 

att ett projekt faktiskt ska spara pengar.
69

 Oavsett hur förhandlingarna slutar mellan FLO och FMV 

huruvida Norge har brutit ingångna avtal så är det klart att Norge inte kommer att ersättas för deras 

investeringar i utvecklingskostnader. Utifrån detta perspektiv är denna faktor klart tillämpbar för att 

analysera Archerprojektet. 

En annan aspekt som inte går att bortse från är att tilliten mellan parterna sannolikt inte har ökat utan 

möjligtvis till och med nedgått. Det kan i sin tur leda till att beredvilligheten för att ingå nya avtal och 

samarbeten kring större projekt minskar. Om man inte visar ihärdighet och önskan att gemensamt 

färdigställa gångna avtal kring mindre projekt, kan man då se på grannlandet som en tillförlitlig 

partner i händelse av större kriser och ofred? 

4.3. Liknande militära styrkor 
Redan i Möjlighetsstudien konstaterades att det råder en stor systemlikhet mellan Norge och Sverige. 

Att länderna dessutom är dimensionerade och organiserade mot liknande uppgifter och är av jämförbar 
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storlek har gjort att samarbete mellan Sverige och Norge har betraktats som lämpligt.
70

 Denna faktor 

har identifierats som en av de drivande krafter bakom uppkomsten till NORDEFCO.
71

 

I Nordic defence cooperation after the Cold War skriver Lunde Saxi att Sverige och Norge är “perfect 

matches” för samarbeten utifrån deras systemlikhet och kapabilitet. I en tabell listar han de 

huvudsakliga materielslagen inom samtliga försvarsgrenar och jämför dessa mellan de nordiska 

länderna.
 72

  Nedan presenteras en del av den tabellen avgränsad till Norska och Svenska system inom 

armén. 

 

Som synes råder en stor systemlikhet mellan de svenska och norska armésystemen. Även om det 

skiljer sig i form av modell är huvudsaklig fordonstyp och leverantör den samma för såväl stridsvagn, 

stridsfordon samt till del även pansarskyttefordon. Den huvudsakliga kostnadssparande effekten 

kommer när man kan samordna exempelvis logistik, utveckling, utbildning och reparation.
74

 

Systemlikhet möjliggör just detta. Denna faktor talar därmed för att ett införskaffande av Archer skulle 

kunna innebära ökad ekonomisk effektivitet. 

Tidigare artilleriförmåga och Archer 

För att ytterligare förstå vad införandet av Archer skulle ha betytt för respektive försvarsmakt kommer 

det nedan kort att redogöras för de system Archer syftar till att ersätta samt vilka ekonomiska och 

förbandsstrukturella implikationer införandet skulle ha.  

 Eldkraft Rörlighet Skydd 

Haub 77B (SWE) + 0*  

M/109 (NOR)  0* + 

Om man sätter systemen i den norska och svenska artilleriförmågan pre-Archer mot varandra så har 

Haubitz 77B en högre eldkraft (avser räckvidd och eldhastighet) jämfört med M/109. Haubitz 77B har 

en bättre strategisk och operativ rörlighet då den är hjulburen. M/109 har en lägre eldkraft, men en 

större taktisk rörlighet och skyddsgrad då den är bandburen och bepansrad.
75

 Båda pjäserna är fullt 

funktionella, om än till del omoderna eftersom att de är närmare ett halvsekel gamla.  

Förutom att Archer skulle innebära bättre operativ verkan i form av snabbare grupperingstider och en 

högre eldhastighet skulle införandet även påverka organisationsstrukturer. Enligt insatsorganisation 14 

skall den svenska artilleriförmågan bestå av två bataljoner med tre fyrpjäskompanier.
76

 En svensk 
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71 Ottosson, J. Nordiskt försvarssamarbete i åtstramningens tidevarv:, Försvarshögskolan, Stockholm, 2012, s.37f 
72 Saxi, H. Nordic defence cooperation after the Cold War. Oslo: Institutt for forsvarsstudier (IFS), 2011. s.49f 
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74 Valasek, T. Surviving austerity [electronic resource] : the case for a new approach to EU military. London, England: 

Centre for European Reform (CER), 2011. s.22 
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artilleribataljon Haubitz 77B har en organisation omfattandes cirka 850 individer. Införandet av det 

modernare Archer innebär att organisationen nedgår till cirka 520 individer då Archer inte behöver 

betjänas av lika många soldater.
77

 

Personalkostnader är en stor utgiftspost för försvarsmakter idag, i synnerhet för de försvarsmakter som 

har en professionell armé. Därmed innebär minskade personalramar en indirekt stor besparing som 

inte ska underskattas. Det är ett rimligt antagande att införandet av det mer moderna Archersystemet 

skulle innebära minskade personalramar även för Norge. Norges organisationsstruktur består av två 

pjäskompanier som utbildar och bemannas av värnpliktiga på Setermoen samt ett pjäskompani på 

Rena bemannat av professionella soldater. Eftersom att värnpliktiga har annorlunda och mindre 

kostsamma förmåner i jämförelse med heltidsanställda soldater behöver minskade personalramar inte 

innebära en lika stor besparing för Norge som för Sverige. 

Norge anser själva att behovet att ersätta M/109 kvarstår och säger att det sannolikt är en kostsam 

process man har framför sig. Archer förväntades vara fullt implementerad 2015, men nu tror man att 

ett nytt system tidigast kan vara implementerat efter 2020. Kostnaden för Archerprocessen uppskattas i 

dagsläget till drygt en halv miljard norska kronor.
78

 

Sammanfattningsvis kan man se klara likheter mellan den svenska och norska armén och inom 

artilleriförmågan. Både ur ett storleks- och kvalitetsperspektiv är de jämförbara. Strävan mot att skaffa 

ett gemensamt system indikerar att det finns en önskan om att göra försvarsmakterna än mer lika 

varandra. Valaseks faktor om styrkor av liknande storlek och kvalitet är klart tillämpbar på de nordiska 

grannländerna i allmänhet men även för fallet Archer.  

4.4. Liknande förutsättningar för försvarsindustrin 

En styvmoderligt behandlad försvarsindustri 

Det finns en stor skillnad i hur man ser på och arbetar med försvarsindustrin i Sverige och Norge. I 

Norge ser man på försvarsmarknaden som en egen marknad som i mindre grad påverkas av 

kommersiella marknadsmekanismer.
79

 Norge menar att i varje land finns det endast en kund, och 

försvarsindustrin har dessutom en viktig roll inom nationell industri- och försvarspolitik. Därför har 

man sedan 2007 i Norge haft en försvarsindustri strategi. Nyckelkompetenser och områden som är 

intressanta för Norge utpekas för att de ska bevaras. Vidare påtalas att i händelse av internationella 

samarbeten ska det finnas motköp för att den inhemska industrin ska förbli relevant.
80

 

”Denna stora diskrepans mellan den offentliga debattens föreställningar och 

politiska och ekonomiska realiteter har skapat en 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.”
81

 

Citatet ovan, skrivet av Annika Nordengren Christensen och PM Nilsson i en debattartikel för 

Newsmill beskriver det minst sagt prekära svenska läget. Sverige har en väl utvecklad, högteknologisk 

och internationellt respekterad försvarsindustri som skapar tusentals arbetstillfällen i Sverige. De 
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argumenterar vidare att det är den mest demokratiserade industrin i svenskt näringsliv eftersom den 

politiska styrningen historiskt varit hög.
82

 

Därmed kan det tyckas märkligt att Sverige, en relativ stormakt inom försvarsindustri, är oförmögna 

att utforma en strategi för sin försvarsindustri.
 83

 En försvarsindustri som i modern tid sannerligen kan 

känna sig som ett styvmoderligt behandlat barn. Sverige har inom ramen för EU verkat för öppnare 

gränser och en mer europeiserad försvarsmarknad, sannolikt eftersom att åttio procent av 

försvarsindustrins varor och tjänster exporteras. Det styrande dokumentet här är EUs Procurement 

Directive.
84

 Eftersom att Sverige saknar en kommunicerad strategi blir ledstången för den svenska 

försvarsindustrin istället Försvarsmaktens materielförsörjningsplan. Försvarsmaktens 

materielförsörjningsplan uppdateras årligen men kontinuiteten för omnämnda projekt är diskutabel. 

Försvarsindustrins påverkan för Archeranskaffningen 

Archerprojektet har sin grund i NORDEFCOs avsiktsförklaring och technical agreement.
85

 Projektet 

borde utifrån hur man kan förstå respektive lands strategier för försvarsindustrin vara en framgång. 

Det är ett samnordiskt projekt som utvecklas i norden. Motköp av Sverige gentemot Norge är 

överenskomna och således verkar det råda liknande förutsättningar för försvarsindustrin. Varken i 

informationsintervjuerna eller i studerade öppna källor hittas indikationer för att det skulle finnas 

friktioner avseende försvarsindustrin och Archeranskaffningen. Det innebär däremot inte att en sådan 

aspekt och följande friktioner helt säkert kan uteslutas. I FOIs rapport Internationaliserad 

materielförsörjning diskuteras sambandet mellan antalet deltagande länder, och hur sannolikt det är att 

projekt blir framgångsrika. Det är inte helt fastställt men forskning indikerar att färre antal 

deltagarländer talar för politiskt mindre komplexa och smidigare anskaffningar.
 86

 Detta talar 

ytterligare för att Archerprojektet skulle bli framgångsrikt. 

Utifrån Valaseks definition av liknande förutsättningar för försvarsindustrin så verkar Archerprojektet 

kännetecknas av dessa karaktäristika. Därför är det orimligt, utifrån Valaseks teori, att tro att projektet 

avbröts på dessa grunder. Archerprojektet omgärdas däremot tydligt av aspekter av försvarsindustrin, 

och på så vis är faktorn klart tillämpbar. 

4.5. Klargjorda intentioner med samarbetet 
Det finns klara skillnader i hur man från politiskt håll kommunicerar vikten av NORDEFCO och 

nordiska samarbeten. ”Sverige ger uttryckligen det nordiska samarbetet en självklar särställning 

samtidigt som Norge är försiktigare i sin framtoning.” skriver Ottosson som har genomfört 

elitintervjuer med högt uppsatta nyckelpersoner inom det nordiska samarbetet. Vidare skriver han att 

det inte råder några som helst frågetecken kring vilka intentioner respektive land har för 

försvarssamarbetet NORDEFCO.
87

 

På frågan om intentionerna för samarbetet var klargjorda avseende Archer svarar den svenska 

systemledaren för Archer, Björn Isaksson, ett rungande ”Ja!”.
88

 Beträffande enstaka system och 

upphandlingar så styrs dessa av framtagna kravspecifikationer, upphandlingen i sig och ingångna avtal 
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med leverantör och utvecklare. På så sätt är samtliga av dessa dokument och handlingar uttryck för 

inte bara intentionerna med samarbetet, utan innefattar även praktiska och tekniska detaljer.  

Andemeningen av Clarity of intentions för Valasek verkar sannolikt på en något högre nivå, och 

träffar inte helt rätt på denna lägre nivå exemplifierat genom ett enskilt anskaffningssamarbete. Detta 

eftersom att på den lägre nivån är intentionerna från parterna inte bara uttryckta utan även lagstadgat 

förbundna genom ingångna avtal.  
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5. Diskussion 

Under detta kapitel kommer frågeställningarna att behandlas utifrån genomförd analys och empiri. De 

två frågeställningarna är: 

1. Är Valaseks teorier om vad som gör försvarssamarbeten framgångsrika tillämpbara på en 

lägre analytisk nivå? 

2. Kan det från norsk sida avbrutna Archerprojektet ses som ett förväntat och rimligt utfall 

utifrån Valaseks teorier om vad som gör samarbeten framgångsrika? 

För att undersöka om Valaseks teorier är tillämpbara på en lägre analytisk nivå ställs två frågor;  

- Går det att hitta uttryck för respektive faktor i Archeranskaffningen? 

- Är faktorerna tillämpbara på enskilda mindre projekt här exemplifierat av Archeranskaffningen? 

Svaren på dessa frågor är grafiskt presenterade i tabellen nedan, och kommer fortsatt att diskuteras. 

 

Svaren på dessa frågor kommer att variera helt med vilken värdering man lägger i frågeställningen och 

vilka uttryck man väljer att inteckna för att faktorn är tillämpbar. Om man med en helt kvantitativ 

ansats undersöker om det finns uttryck för faktorerna i Archeranskaffningen blir svaret i varje enskilt 

fall ”Ja”. Detta illustreras ovan i den andra och tredje kolumnen. Att det finns uttryck för faktorn för 

Archeranskaffningen beskrivs i anslutning till varje faktor under det fjärde kapitlet. 

Det svarar däremot inte upp mot frågan om hur tillämpbara faktorerna är på den lägre nivån. Därför 

ska tillämpbarheten för varje enskild faktor presenteras för att därefter diskutera om det är tillämpbart i 

stort. Nedan kommer en redogörelse för hur respektive faktor kan förstås utifrån en diskussion kring 

tillämpbarheten för undersökningsenheten Archeranskaffningen. 

Den Strategiska Kulturen påverkar genom att det avgör om samarbeten alls är politiskt möjliga, och i 

viss mån vilka projekt som är aktuella för samarbeten. Det är därmed något tillämpbart på 

Archeranskaffningen. Att försvarsmakterna har liknande strategisk kultur och syn på hur det militära 

maktmedlet skall nyttjas, jämförbara geografiska och säkerhetspolitiska situationer talar för att man 

har ett behov av liknande förmågor. Detta möjliggör i sin tur att man kan ta fram ett gemensamt 

enskilt system. 

 Uttryck för 
faktor 
hittas 

Uttryck för 
faktor 
saknas 

 Fullt 
tillämpbar 

Något 
tillämpbar 

Inte alls 
tillämpbar 

Strategisk Kultur *    *  

Tillit & Solidaritet *    *  

Liknande Storlek & 
Kvalitet 

*   *   

Liknande 
förutsättningar för 
försvarsindustrin 

 
* 

   
* 

  

Klargjorda 
intentioner med 
samarbetet 

 
* 

   *  
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Enskilda tekniska system har däremot inte en strategisk betydelse, utan det är tillgången till systemet 

och därmed den funktionen som det möjliggör som är det strategiskt viktiga. Alltså att kunna nyttja ett 

artillerisystem snarare än att det är just det enskilda systemet. Därför är faktorn Strategisk Kultur inte 

fullt tillämpbar på denna undersökningsenhet. Det innebär inte att detta gäller för alla tekniska system, 

utan för just fallet Archer. Om en undersökning skulle genomföras av anskaffning och val av 

exempelvis spetsflyg skulle möjligen ett annorlunda svar erhållas. 

Tillit & Solidaritet verkar till synes mot en högre nivå då den beskriver de bakomliggande 

drivkrafterna som krävs för att ett samarbete ska uppstå. Det är något tillämpbart i fallet Archer 

eftersom framgång föder tillit, och möjliggör därigenom på sikt ytterligare projekt.
89

 Omvänt kan ett 

problemkantat och avbrutet samarbete ha en negativ inverkan på tilliten mellan parterna. Faktorn har 

politiska implikationer eftersom även enskilda lägre samarbeten kan ses som uttryck för solidaritet och 

den politiska viljan.  

Liknande styrkor avseende kvalitet & storlek är däremot fullt tillämpbar för just denna 

undersökningsenhet. Det råder redan en stor systemlikhet mellan Sverige och Norge avseende 

materielslag. En ytterligare möjliggörande faktor för detta samarbete var att de nordiska tidigare 

artillerisystemen var ålderstigna och behövde omsättas, alltså en likhet avseende kvalitet. De nordiska 

länderna har liknande storlek och förbandsstrukturer vilket ytterligare talar för att utvecklingen av ett 

system kan nyttjas av respektive försvarsmakt. 

Denna studie tyder på att det råder liknande förutsättningar för försvarsindustrin. Det finns en 

nationell diskrepans i hur man ser på och hanterar den inhemska försvarsindustrin. I detta fall är 

förutsättningarna för samarbetet klargjorda och det samspelar dessutom med respektive lands 

försvarsindustristrategi vilket talar för samarbetet. Fallet Archer samspelar och kompenserar alltså för 

den nationella diskrepansen. Denna faktor verkar vara klart tillämpbar för studiens 

undersökningsenhet. 

Avseende klargjorda intentioner med samarbetet visar denna studie att det inte är helt tillämpbart. 

Detta för att upphandlingar och utveckling av enskilda tekniska systems intentioner konkretiseras och 

lagstadgas genom upphandlingar och avtal. Det blir därmed svårt att ingå ett samarbete där 

intentionerna för samarbetet inte skulle vara klargjorda. Faktorn är något tillämpbar på projektet på så 

vis att det går att ställa frågan till centrala personer för samarbetet och få ett tydligt svar, men det är 

inte svar enligt den andemening som finns i hur Valasek formulerar Clarity of Intentions.  

Således verkar det som att Valaseks teorier inte är helt tillämpbara för att förklara utgången för just 

Archer som undersökningsenhet. Det innebär inte att den inte är tillämpbar på alla andra lägre typer av 

samarbeten, eller ens för anskaffningar av tekniska system. Eftersom att Valasek tillskriver faktorerna 

olika grad av vikt, och att han inte ser på faktorerna som en ”checklista” som skall uppfyllas för att ett 

samarbete ska ha framgångsrik utgång ger att man bör betrakta faktorerna utifrån ett holistiskt 

perspektiv.
90

 

Varje enskild faktor har inslag av underfaktorer. Den ekonomiska påverkan för samarbeten omnämns 

exempelvis under strategisk kultur, försvarsindustrin samt tillit och solidaritet. Samtidigt är 

beskrivningarna av framgångsfaktorerna allt för generella för att applicera på samarbeten på en lägre 

nivå. För att undersöka om de är applicerbara på enskilda fall behöver faktorerna ytterligare 
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konkretiseras och definieras vilket innebär att nya studier kommer att färgas utifrån författarnas egna 

föreställningar.  

En aspekt av särskilt enskilda tekniskt betonade samarbeten bortser Valasek helt från. Denna aspekt 

beskrivs här som Teknisk orimlighet. Om ett samarbete kring anskaffning eller utveckling av ny 

materiel försöker att göra ett för stort tekniksprång eller har en leverantör som inte är kapabel till att 

utveckla systemet utifrån ställda kapacitetskrav kommer samarbetet inte att bli en framgång. Detta 

oavsett hur klargjorda intentioner det finns, hur mycket tillit som kännetecknar samarbetet eller hur lik 

strategisk kultur parterna har. Det blir rent praktiskt inte genomförbart. Om materielens 

innovationsgrad ökar, ökar även komplexiteten för utvecklingen.
91

 

Archeranskaffningen är ett samarbete under ett paraply av de övergripande samarbeten som 

NORDEFCO innebär. Därmed påverkar det som händer Archer NORDEFCO, och vice versa. 

Däremot blir vissa av Valaseks faktorer redan behandlade på den övergripande nivån. Spår av detta 

färgar givetvis det underordnade samarbetet, men det tycks inte vara helt tillämpbart för enskilda 

projekt. Detta till följd av faktorernas generella natur och att de inte är tydligt konkretiserade. Det 

finns inte heller några uttryckta effektmått för respektive framgångsfaktor vilket gör att framtida 

studier av Valaseks teorier kommer att få varierande resultat beroende på hur författaren värderar 

faktorerna. 

För att återkoppla till den ursprungliga problemformuleringen för studien så lär P&S och framtida 

försvarssamarbeten inte att minska. Valaseks teoribildning och framgångsfaktorer hjälper till att skapa 

en förståelse för vad det är som gör samarbeten framgångsrika, men utgör inte ett recept för vad som 

krävs för att det ska bli så. Därtill är beskrivningarna allt för generella. 

Avseende den andra frågeställningen är det svårt att dra några helt slutgiltiga slutsatser då det dels är 

ett projekt som fortfarande är under utveckling, och dels för att Norge inte har presenterat helt tydligt 

vad det var som gjorde att man beslöt sig för att avbryta upphandlingen.
92

 

Eftersom att den rent tekniska aspekten av Archerutvecklingen inte har undersökts i studien är det 

svårt att utesluta att Norges beslut bygger på detta. Alltså en upplevd Teknisk orimlighet för 

färdigställandet av produkten. Huruvida det är sant eller inte är för tidigt att säga, men klart är att 

utvecklingen har kantats av tekniska problem som försenat systemets leverans. 

”Min uppfattning är att FLO tappade tron på att FMV och leverantören 

skulle kunna reda ut de tekniska problem som finns. Norge tror verkligen 

inte att systemet går att realisera.”
93

 

Liknande uttalanden tyder på att det är rent tekniska aspekter och misstro som ligger till grund för det 

avbrutna samarbetet. En annan framförd  förklaring har varit att förhållandet mellan skyddsnivå och 

vikt har varit för dåligt.
94
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”-Archer är ett utmärkt exempel på ett framgångsrikt nordiskt samarbete 

som visar på goda förutsättningar även för samarbeten kring bland annat 

logistik och utbildning.”
95

 

Detta uttalande kommer från dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors 2009. Att samarbetet har varit 

så omtalat och i positiva ordalag framfört gör att det avbrutna samarbetet kan få politiska 

konsekvenser. Eftersom Archer inte blev ett framgångsrikt nordisk samarbete, innebär det då att det är 

ett utmärkt exempel på dåliga förutsättningar för samarbeten kring logistik och utbildning?   

Det avbrutna samarbetet är svårare att förklara utifrån Valaseks teorier. Svensk-norska samarbeten 

verkar kännetecknas av en stor samstämmighet och likhet överlag. Flera av Valaseks ursprungliga 

framgångsfaktorer verkar dessutom vara tillämpbara för fallet Archer. Inget av det material som har 

nyttjats för att analysera framgångsfaktorerna har indikerat att samarbetet inte skulle bli framgångsrikt 

utifrån Valaseks framgångsfaktorer. Detta är något som kan bero på att sådana uttalanden skulle vara 

politiskt känsliga. Det finns sannolikt ett intresse att  

Detta är sannolikt till följd av att Valaseks framgångsfaktorer har en generell natur utan konkreta 

effektmått. Faktorerna samverkar med varandra, och underliggande faktorer som exempelvis ekonomi 

återfinns i flera av faktorerna. Det tycks som att det sannolika skälet till Norges uppbrott från 

samarbetet bygger på Teknisk orimlighet. Detta avhandlas inte alls inom ramen för Valaseks 

framgångsfaktorer. Således finns det brister inom teoribildningen för att undersöka varför ett 

samarbete inte blir framgångsrikt. 

Det är därmed svårt att se Norges avhopp från Archersamarbetet som förväntat och rimligt utifrån 

Valaseks framgångsfaktorer. Detta innebär dock inte att Norges avhopp är orimligt, utan bara att det 

inte går att förklara utifrån denna teorimodell.  
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6. Slutsatser 

- Är Valaseks teorier om vad som gör försvarssamarbeten framgångsrika tillämpbara på en 

lägre analytisk nivå? 

Det går till synes utmärkt att studera enskilda projekt utifrån faktorerna. Dock är faktorerna för 

generella för att skapa en rättvis helhetsbild av vad som avgör om ett mindre samarbete blir 

framgångsrikt. 

Faktorerna verkar mer tillämpbara för analyser på en högre nivå som exempelvis för att undersöka 

bakomliggande  drivkrafter för samarbeten på försvarsmakts- och regeringsnivå. Framgångsfaktorerna 

saknar helt en teknisk aspekt. Denna studie menar att analysramen skulle behöva kompletteras med 

faktorn Teknisk rimlighet för att förklara varför anskaffningssamarbetet för Archer misslyckades.  

- Kan det från norsk sida avbrutna Archerprojektet ses som ett förväntat och rimligt utfall 

utifrån Valaseks teorier om vad som gör samarbeten framgångsrika? 

Det tycks som att det sannolika skälet till Norges uppbrott från samarbetet bygger på Teknisk 

orimlighet
96

. Detta avhandlas inte alls inom ramen för Valaseks framgångsfaktorer. Således finns det 

brister inom teoribildningen för att undersöka varför ett samarbete inte blir framgångsrikt. 

Det är därmed svårt att se Norges avhopp från Archersamarbetet som förväntat och rimligt utifrån 

Valaseks framgångsfaktorer. Det innebär dock inte att Norges avhopp är orimligt, utan bara att det inte 

går att förklara utifrån denna teorimodell. 

En avslutande reflektion är att Valaseks framgångsfaktorer saknar konkretiserade effektmått. Det 

innebär att tidigare egna föreställningar och vad man läser in i faktorerna kommer att påverka resultat 

och slutsatser.  

6.1. Förslag till vidare forskning 
Denna studie svarar inte ensamt på om Valaseks framgångsfaktorer är tillämpbara på en lägre nivå. 

Studien täcker endast in ett uttryck för försvarssamarbeten, och studerar endast ett fall. För att se om 

Valaseks framgångsfaktorer är applicerbara på en lägre nivå skulle andra typer av fall kunna 

undersökas. Exempelvis; 

- Samordnande av missionsutbildning. 

- Samarbetet kring en multinationellt sammansatt styrka. 

- Ett eller flera andra materielanskaffningsprocesser. Ett till denna studie angränsande intressant 

fall är Norges val av JSF-35 över SAABs Gripen. 

- Utveckla diskussion kring Teknisk rimlighet, och se om det gäller för fall även utan tekniska 

omständigheter. Alltså om Rimlighet skulle vara ett bra komplement till teorin. 
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BILAGA 1 

Sammanställning av intervjuformulär  

Sammanställning av det intervjuformulär som ställdes till Mj Björn Isaksson samt Per Tangen. 

Björn Isaksson är Systemledare för Archer hos svenska försvarsmakten och jobbar på 

artilleriregementet A9. Per Tangen är hans norska motsvarighet. 

1. Vad innebär införandet av Archer för Sverige i form av förbandsstruktur och personalramar?  

Går vi från 2 bataljoner -> 2 kompanier? 

Hur stor blir organisationen sett till antalet anställda? 

 

2. Vad skulle införandet av Archer ha inneburit för Norge i form av förbandsstrukturer och 

personalramar? 

Vilken typ av personal bemannar det norska artilleriet? Utbildas det värnpliktiga på M/109 systemet? 

 

3. Kvarstår Norges behov för en ersättning av deras nuvarande system? Tror Ni att de kommer att 

anskaffa ett annat system i närtid? Vilket system skulle det kunna vara? 

4. Är den norska och svenska artilleriförmågan pre-Archer av jämförbar storlek och kvalitet? 

  
5. Vad tror Ni var avgörande för att Norge beslutade sig för att avbryta anskaffningen av Archer? 

- Var det en politisk markering? 

- Ett logiskt utfall eftersom en undermålig produkt inte levereras på utsatt tid? 
- Var beslutet baserat på en ekonomisk realitet? 
- Var det norska försvaret nöjd med systemet i sig? 

  
6. Hur har försvarsindustrin påverkat samarbetet för Archeranskaffningen? 

 
- Norge har en försvarsindustripolicy som bygger på motköp. Tror Ni att det spelade in?   
- De svenska motköpen för samarbetet, förväntas de nu ändå fullbordas?  
- Inom EU verkas det för "öppnare gränser" inom försvarsindustrin och upphandlingar. Tror du att 
det hade varit några skillnader i utgången för samarbetet om Sverige och Norge handlat från 
exempelvis en brittisk eller tysk utvecklare? 

 
7. Har NORDEFCO varit en knutpunkt för samarbete mellan Er/FM/A9 och Norge? Hur har samverkan 
skett? 

  
8. Anser du att intentionerna för samarbetet var klargjorda? 

 
9. Kan Archeranskaffningen och det avbrutna samarbetet förstås utifrån skillnader i Sveriges och 
Norges strategiska kultur? (Vilka försvarsallianser man är del av, vilka internationella insatser man 
har deltagit i, och respektive lands förhållande till risktagning) 

 

10. I ljuset av den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling i Europa (Georgien 2008, Krim 2014) 
har perspektivet skiftat något från internationella insatser till nationellt försvar. Rent hypotetiskt, tror 
Ni att det hade påverkat Norges beslut om att avbryta anskaffningen förutsatt att Krimkrisen inträffat 
före det norska beslutet? 


