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Sammanfattning 
Nordiskt försvarssamarbete har utvecklats sedan kalla kriget slut och de nordiska länderna jobbar 
idag inom fem gemensamma försvarsområden; Förmågor, (ii) Försvarsmateriel, (iii) Mänskliga 
resurser och utbildning, (iv) Träning och övningar samt (v) Operationer. Denna undersökning har 
begränsats till att endast studera försvarsmaterielsamarbete.   
Denna uppsats har varit att, utifrån två bilaterala försvarsmaterielprojekt som påbörjats men som 
har avbrutits, jämföra likheter och skillnader i syfte att förstå vilka faktorer som har inverkat på 
försvarsmaterielsamarbetena, såväl positiva som negativa. Det centrala för uppsatsen har varit 
att identifiera vilka faktorer som har bidragit till att försvarsmaterielsamarbetena har avbrutits 
samt dra vissa slutsatser som kan ha betydelse inför eventuella framtida nordiska 
försvarsmaterielsamarbeten. 
Metoden för uppsatsen har varit jämförande av två fallstudier där empirin i huvudsak har byggts 
på intervjuer med deltagande länders aktörer på både politisk- och myndighetsnivå.  
De fallstudier som har studerats är; AMOS-projektet - samarbetet mellan Sverige och Finland 
samt Archer-projektet - samarbetet mellan Norge och Sverige.  
Trots att det fanns förutsättningar i form av möjliggörande och pådrivande faktorer så var det 
andra faktorer som bidrog till att försvåra och slutligen avbryta försvarsmaterielsamarbetena.  
De mest framhävande faktorerna som fick negativ betydelse för samarbetet var; (i) målsättningar 
och intentioner, (ii) tradition och kultur, (iii) tillit, (vi) försvarsindustri, (v) integration och nationell 
handlingsfrihet samt (vi) organisationers inverkan på samarbete. 
Slutsatsen av undersökningen är att problemen var kopplade till främst två orsaker; (i) brist på 
tillit och (ii) oförmåga att göra kompromisser.  
 
Nyckelord:  
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1. Inledning 
I Europa har försvarsmaterielsamarbetet ökat och anses ha hög prioritet. 

Försvarsmaterielsamarbetet är ett resultat av finanskrisen som djupt har påverkat Europas 

försvarsbudgetar vilket riskerar att äventyra den globala säkerheten.  

”Smart defence, “ Pooling and sharing” är koncept som syftar till att ”med mindre göra mer”, 

där militära resurser ska delas, samordnas och utvecklas gemensamt.1 

Nordiskt samarbete, men även försvarsmaterielsamarbete, har utvecklats sedan kalla krigets 

slut, med ökad politisk betoning på att produktion och inköp av materiel skall ske 

tillsammans med andra.2 Även faktorer så som ländernas storlek, geografiska närhet, 

kulturella och språkliga band samt neddragningar i försvarsbudget har bidragit till att de 

nordiska länderna har visat vilja till gemensamma försvarssamarbeten.3 Dessa 

förutsättningar och drivkrafter för nordiskt försvarsmaterielsamarbete kan vid ett första 

ögonblick uppfattas som skäl nog till att nordiskt försvarssamarbete borde lyckas. Den 

senaste tiden finns det dock exempel på där försvarsmaterielsamarbeten både har fördyrats, 

försenats och t.o.m. avbrutits i ett sent skede. Hur kan vi förklara det, och vad kan vi lära oss 

av det?  

Det är denna fråga som uppsatsen i huvudsak avser söka svar på med hjälp av inblandade 

aktörers uppfattningar på politisk- och myndighetsnivå som kommer intervjuas. De två fall 

av materielförsvarssamarbete som skall studeras är (i) Archer (artillerisystem), som var ett 

samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge, och det andra är samarbetsprojektet (ii) AMOS 

(Advanced Mortar System - ett granatkastarsystem), som var ett samarbetsprojekt mellan 

Sverige och Finland. 

För denna uppsats kommer fokus ligga på nordiskt försvarsmaterielsamarbete som ingår i 

samarbetsområdet ”Försvarsmateriel” (”Armament” 4).  

 

Idag har kombinationen av ökade teknik- och kostnadsutvecklingar lett till att försvarsmakter 

har minskat i volym runt om i världen, så även i norden. Även om teknikutveckling bidrar till 

ökade räckvidder, bättre prestanda och utvecklad förmåga så har kostnaderna ökat i allt för 

stor omfattning. Försvarsbudgeten räcker inte idag till för både teknikutveckling och 

bibehållande av resurser i den mängd som önskas. Neddragning av resurser till förmån för 

teknisk kvalité ökar risken för att kritisk massa uppstår. Kritisk massa är den nedre gräns för 

antal enheter eller system av ett vapensystem som vi kan ha innan den måste tas ur bruk. 

                                                      
 
1
 Giovanni Faleg, The EU between Pooling & Sharing and Smart Defence Making a virtue of necessity?  Centre 

   for European Policy Studies, Abstract, 2012 
2
 Britz, Malena, ”Ett oväntat uppsving för nordiskt säkerhetspolitisk samarbete”, I: Westberg, Jacob (red.), 

  Norden mellan stormakter och fredsförbund: nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa 
   Stockholm, Santérus Academic Press, 2012, sid. 239   
3
 Saxi, Håkon Lunde, Nordic defence cooperation after the Cold War, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Oslo, 

   2011, sid. 1 
4
 Ett av de fem NORDEFCO:s samarbetsområden (COPA - (i) Capabilities (ii) Armament, (iii) Human resourses  

   and education, (iv) training and exercises, (v) operations)) http://www.nordefco.org/COPA-Capabilities2,  
   hämtad 2014-03-25 

http://www.nordefco.org/COPA-Capabilities2
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Länder som behöver få ned sina ekonomiska kostnader med bibehållen förmågebredd 

behöver samarbeta multilateralt eller bilateralt med andra länder som är i liknande 

situation. Ett gemensamt nordiskt försvarsmaterielsamarbete inom ramen för underhåll och 

anskaffning av större materielprojekt anses ge ekonomiska besparingar för alla inblandade 

parter.5 Dock så försvåras och kompliceras gemensamma materielanskaffningar av byråkrati 

och olika regler kring upphandlingar.6
  

 

Försvarsmaterielsamarbete påverkas av olika yttre och inre faktorer där samarbete kräver 

interaktion mellan organisationer och individer på olika nivåer. För denna uppsats delas de 

viktigaste variablerna för försvarssamarbete in i följande kategorier, vilka anses vara de 

samma för försvarsmaterielsamarbete; (i) Möjliggörande faktorer, (ii) Pådrivande- och 

återhållande faktorer, (iii) Process- och aktörsperspektivet samt (iv) ”Show-stoppers”. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att förstå, utifrån inblandade aktörers uppfattningar, vilka 

faktorer som har inverkat på försvarsmaterielsamarbetet som vi kan dra vissa slutsatser och 

lärdomar av.  

Det är aktörernas uppfattningar om vilka faktorer som har möjliggjort, pådrivit och varit 

återhållande för försvarsmaterielsamarbetet, men framförallt vilka faktorer som anses ha 

bidragit till att försvarsmaterielsamarbetet har avbrutits. Undersökningen bedöms även vara 

intressant för att få en indikation på huruvida nordiskt försvarsmaterielsamarbete är rätt väg 

att gå för framtidens nordiska försvarssamarbete. Vidare finns det en förhoppning att 

undersökningen skall väcka intresse för framtida studier i ämnet.  

 

Denna undersökning skall besvara följande frågeställningar:   

1. Vilka möjliggörande, pådrivande och återhållande faktorer ansåg deltagande aktörer har 

haft särskilt stor betydelse för det nordiska försvarsmaterielsamarbetet?  

2. Vilken uppfattning hade aktörerna på samarbetet mellan inblandade parter, både på 

nationell nivå och mellan nationell- och nordisk nivå? 

3. Vilka faktorer ansåg deltagande aktörer hade störst relevans för att förklara varför de 

bilaterala försvarsmaterielsamarbetena avbröts? 

 
Frågeställning ett (1) innebär att inblandade aktörer ger sina synpunkter på vilka faktorer 

som möjliggjorde, pådrev och återhöll nordiskt försvarsmaterielsamarbete. Frågeställning 

två (2) innebär att inblandade aktörer ger sina synpunkter på försvarsmaterielsamarbetet 

utifrån ett process- och aktörsperspektiv. Till stöd för framtagning av intervjufrågor för 

frågeställning ett (1) och två (2) har forskning och teorier om samarbete och internationella 

                                                      
 
5
 Diesen, Sverre, ”Försvarsintegration, option eller imperativ?”, Vårt försvar för fred, frihet, framtid, Nr 1, 2011 

   sid. 16-17  
6
 Parkvall, Lena, ”Försvarssamarbete så in i Norden”, Försvarets Forum, Nr 1, Stockholm, 2014, sid. 26 
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relationer använts vilka beskriver centrala variabler som har betydelse för 

försvarssamarbete. För frågeställning tre (3) finns det inte mycket forskat inom tidigare, 

vilket innebär att aktörernas synpunkter som framkommer i intervjun blir centrala för att 

kunna svara på frågeställningen. 

 

1.2 Avgränsningar 
NORDEFCO:s7  samarbetsområden (COPA)8 är (i) Förmågor, (ii) Försvarsmateriel, (iii) 

Mänskliga resurser och utbildning, (iv) Träning och övningar samt (v) Operationer. Av 

utrymmesskäl kommer endast samarbetsområdet (ii) Försvarsmateriel behandlas. 

Undersökningen täcker inte in alla nordiska länderna av det skäl att multilaterala 

försvarssamarbeten har tenderat att bli bilaterala. Därför undersöks 

försvarsmaterielsamarbeten som berörts av endast Sverige och Norge respektive Sverige och 

Finland. Att fallstudierna begränsats till endast två stycken beror på utrymmesskäl. Av 

utrymmesskäl har även antalet intervjuer begränsats till 17 stycken.  

Tidsgränsen för uppsatsen begränsas till åren mellan 1995-2014 som inrymmer tiden för när 

projekten initierades och slutligen avbröts. 

 

1.3 Forskningsläge  
Det finns tidigare forskning och studier kring nordiskt försvarssamarbete. Uppsatser om 

nordiskt försvarssamarbete har generellt fokuserat på att framhäva de goda förutsättningar 

som finns för nordiskt försvarssamarbete där fallstudier upplevs ha valts i syfte att kunna 

verifiera detta. Det finns däremot väldigt få uppsatser som behandlar samarbete som har 

misslyckats.  

Håkon Lunde Saxi har i en studie från 2011 beskrivit om nordiskt försvarssamarbete där han 

förklarar orsakerna till att de nordiska länderna vill samarbeta och huruvida de kommer att 

lyckas.9  

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har från 2009 skrivit två oberoende rapporter, som 

behandlar nordiskt samarbete, vilka förutsättningar och begräsningar som finns för detta.10,11 

Inom internationellt samarbete har Tomas Valasek, forskare inom Europeiskt samarbete, 

skrivit om faktorer som han anser har betydelse för försvarssamarbete i Europa. Han menar 

att vissa faktorer bör vara uppfyllda för att försvarssamarbete mellan länderna skall lyckas. 

Han anser att norden har goda förutsättningar för att försvarssamarbete skall lyckas.  

                                                      
 
7
 NORDEFCO – Nordic Defence Cooperation, http://www.nordefco.org/, hämtad 2014-03-18 

8
 COPA - (i) Capabilities (ii) Armament, (iii) Human resourses and education, (iv) training and exercises, (v)  

   operations) http://www.nordefco.org/COPA-Capabilities2, hämtad 2014-03-25 
9
 Saxi, Håkon Lunde, Nordic defence cooperation after the Cold War, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Oslo,  

   2011 
10

 Winnerstig, M, Nordic mutal strategic interest - a first assessment, Stockholm: FOI, 2009 
11

 Ljung, B. & Neretnieks, K, Nordisk försvarspolitisk samverkan: strategiska mål och operativa behov - en  
    sammanfattande översikt, Stockholm: FOI, 2009 

http://www.nordefco.org/
http://www.nordefco.org/COPA-Capabilities2


6 

 

Theim har studerat internationella samarbeten och förklarar hur relationer etableras. Han 

menar att försvarsmaterielsamarbete idag styrs med hänsyn till graden av politisk 

koordinering mellan länderna vad avser utrikespolitiska samt ekonomiska incitament.12  

 

1.4 Material och urval – källkritiskt granskat 
Sökande efter teorier har haft sin utgångspunkt i att hitta förklaringar till försvarssamarbete 

och internationell integration som bedöms ha betydelse för att analysera nordiskt 

försvarsmaterielsamarbete samt att det är teorier och forskning som ligger i relativ närtid till 

de två fallstudier som valts. Utifrån möjliggörande-, pådrivande och återhållande faktorer 

har Tomas Valasek, Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military 

collaboration och Janne Haaland Matlary, European Union Security Dynamic valts.  Valasek 

forskar om vilka förutsättningar som bör finnas för att försvarssamarbete skall fungera 

medan Matlary forskar om trender inom försvars- och säkerhetspolitik, utifrån både ett 

politiskt och myndighets- (militärt) perspektiv. Båda forskarna är relevanta till denna 

undersökning eftersom avsikten har varit att undersöka, dels vilka faktorer som aktörerna 

från fallstudierna anser har inverkat på i försvarsmaterielsamarbetet och dels hur aktörerna 

har uppfattat samarbetet, både på politisk- och myndighetsnivå. Både Valasek och Matlary 

är nutida forskare och bedöms samtida men med senaste tidens utveckling i öst, så som 

Rysslands övertagande av Krim, så måste Matlarys forskning kritiskt granskas eftersom 

trenden om ”icke existentiella krig” eventuellt måste omvärderas. Valaseks forskning har 

ofta använts av andra som studerar försvarssamarbete trots att hans forskning inte är 

särskilt omfattande och heller inte särskilt kritiskt granskad, vilket måste tas i beaktande för 

denna undersökning.  

Vidare har Håkon Lunde Saxis studie Nordic defence cooperation after the Cold war från 

2011 använts eftersom han har studerat hur och varför de nordiska länderna har samarbetat 

och vad som behövs för att lyckas. Studien har varit relevant forskning att förhålla sig till vid 

denna undersökning som handlar om nordiskt försvarssamarbete.13  

Jacob Westbergs rapport Partier, Nationellt oberoende och integration har valts för denna 

undersökning, även om den är från 1993. Rapporten avhandlar förhållandet mellan; (i) 

nationellt oberoende syftande till bibehållandet av nationell handlingsfrihet och (ii) 

internationell integration syftande till ökat internationellt inflytande.14 Denna rapport har 

bedömts lämplig utifrån process- och aktörsperspektivet. Även Matlary har skrivit om hur 

politiker måste förhålla sig till både den nationella och den internationella dimensionen.  

Allison och Zelikow i boken Essence of decision har valts, trots att den är från 1999. Den har 

använts utifrån att förklara hur organisationens agerande påverkas av dess utformning, 

vedetagna eller förutbestämda procedurer och processer, vilket har varit lämpligt att 

                                                      
 
12

 Theim A, Conditions of intergovernmental armaments cooperation in Western 
Europe, 1996-2006, European Political Science Review, 3:1, 1-33, 2011, sid. 2 
13

 Saxi, Håkon Lunde, Nordic defence cooperation after the Cold War, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Oslo,  
    2011 
14

 Westberg, Jacob, Partier, Nationellt oberoende och integration, 1993, Stockholms universitet 
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relatera till när process- och aktörsperspektivet undersöktes. Allisons förklaringsmodeller 

har använts flitigt i tidigare uppsatser för att förklara drivkrafter och förändringar inom olika 

arbetsområden.15  

För undersökningen har flera oberoende källor använts. Källmaterial har hämtats ur (i) 

aktuell litteratur och forskning inom försvarssamarbete och internationella relationer, (ii) 

politiska och militära officiella dokument, (iii) artiklar och tidningsartiklar samt (iv) intervjuer 

med aktörer som har varit inblandade i valda försvarsmaterielsamarbeten. Detta har 

minimerat risken för tradering. Källmaterialen har valts i största möjlighet utifrån äkthet och 

kvalité där källorna har haft en direkt anknytning till sakfrågan och är primärkällor. Det har 

varit viktigt att haft ett kritiskt förhållningssätt till källmaterialen så som artiklar och 

tidskrifter eftersom de flesta skribenter/författarare ofta har ett syfte med det de skriver, 

dvs. att det föreligger risk för tendens.16 De skrivna källorna har framförallt varit ett 

komplement till intervjuerna. 

1.4.1 Val av fallstudier 
För de båda fallstudier som har valts, ingick projekten i system för indirekt eld, projekt som 

de facto har avbrutits. Det var viktigt att välja två försvarsmaterielsamarbeten där 

avbrytande skedde från två oberoende nationer i syfte att få ett så vidgat perspektiv på 

analysen som möjligt. Detta ansågs ha ökat möjligheten för att identifiera vilka centrala 

faktorer som har bidragit till ett avbrytande, oberoende av vilket nordiskt land som valt att 

avbryta. De två fallstudier som valdes var; (i) Archer och (ii) AMOS. Archer var ett 

försvarsmaterielsamarbete där Norge valde att avbryta samarbetet med Sverige. Amos var 

ett försvarsmaterielsamarbete där Sverige valde att avbryta samarbetet med Finland. 

Eftersom försvarsmaterielsamarbeten är en långsam process fanns det inga samarbeten som 

hade startats och avbrutits efter NORDEFCOS etablerande, vilket innebär att det inte gick att 

avgöra om bildandet av NORDEFCO har haft avsedd effekt. Archer som projekt valdes 

eftersom det bedömdes vara särskilt intressant att studera utifrån att båda parter länge 

hade ett stort intresse och stora förhoppningar för att projektet skulle lyckas. 

Archerprojektet ansågs från båda parter vara av det goda exemplet på att nordiska 

försvarsmaterielsamarbetet fungerade väl. Även om projektet har avbrutits så omdebatteras 

projektet fortfarande i massmedia och i de båda länderna samt efterförhandlingar pågår 

fortfarande. Nackdelen med valet av Archer-projektet, som precis har avbrutits, innebär viss 

risk att informanterna eventuellt inte har delgivit all information på grund av dess känsliga 

karaktär. AMOS-projektet valdes för att det var ett försvarsmaterielsamarbete med stora 

likheter till Archer-projektet fast med andra inblandade aktörer/nationer. Nackdelen med 

valet av AMOS-projektet var att försvarsmaterielsamarbetet inte var lika omfattande som 

Archer-projektet vilket innebar vissa svårigheter att jämföra informanternas uppfattningar 

                                                      
 
15

 Allison, Graham T. & Zelikow, Philip D, Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis. 2. ed.  
    New York: Longman, 1999 
16

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wägnelund, Lena, Metodpraktikan-konsten att studera  
    samhälle, individ och marknad, Tredje upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, sid. 321-322 
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om vilka faktorer som hade avgörande betydelse för samarbetet. Fördelen med att ha valt 

dessa två fallstudier var att flera informanter hade varit delaktiga i båda projekten och kunde 

ge sina synpunkter och göra jämförelser av projekten. 

1.4.2 Val av informanter 
Intervjuer är generellt besvärliga källkritiskt och därför har flera oberoende källor valts. 

Strävan har varit att få ett så brett och representativt urval av informanter som möjligt för 

att minska risken för tendens. För projekten har urvalet av informanter gjorts på både 

politisk- och myndighetsnivå så som Regeringskansliet, Försvarsmakten, försvarsindustrin 

och Försvarets Materielverk (motsvaras av MATLE17 i Finland respektive FLO18 i Norge). Val 

av informanterna har tagits fram med hjälp av kollegor på Försvarshögskolan. Dessa ledde 

vidare till nya lämpliga informanter. Det har varit väsentligt att identifiera personer som har 

varit involverade i försvarsmaterielsamarbetet med god förståelse för samarbetet i sin 

helhet och som kunde bidra med detaljkunskaper genom sina erfarenheter. Informanterna 

har alla varit aktörer innanför det nordiska försvarsmaterielsamarbetet och var primärkällor.  

Vid genomförande av intervjuer föreligger en risk att informanter besvarar på frågor utifrån 

egna uppfattningar och intresse och vad som är politiskt ”korrekt” utan att ta hänsyn till 

organisationens totala synpunkter, vilket ökar risken för tendens. Å andra sidan så var det 

centrala för denna undersökning att få den subjektiva uppfattningen om hur samarbetet 

upplevts ha fungerat, i syfte att kunna få svar på vilka faktorer som har bidragit till att 

nordiskt försvarsmaterielsamarbete avbrutits.  

För denna undersökning kan reliabiliteten bli ett problem beroende på om de intervjuer som 

genomförts kommer att ge samma svar och information om intervjuerna upprepas av någon 

annan. En intervjuguide är framtagen vilket möjliggör för upprepade intervjuer (test-retest) 

med uppsättning av samma frågor vilket ändå bidrar till att reliabiliteten ökar.19 

Reliabiliteten kan även ifrågasättas då huvuddelen av empirin är svensk, vilket innebär att 

arbetet utgår från en svensk synvinkel i första hand. Vetskapen om detta innebär att 

reliabiliteten ändå säkerställs. Även om informanterna har valts från olika länder och från 

olika aktörsnivåer finns ändå viss risk för tendens. Tendensproblematiken består i att aktörer 

inom respektive land delar kultur och tradition och har jobbat tätt tillsammans, även inom 

andra systemprojekt. För att lösa tendensproblemet har så många informanter valts som 

möjligt som varit rimligt med given tidsram.  

Intervjumaterialet har transkriberats och skrivits ut och finns digitalt att tillgå, både som 

text- och ljudfiler, vilka förvaras i författarens ägor. Även intervjuguiden finns i författarens 

ägor. 
 

                                                      
 
17

 Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE), Finlands The Army Materiel Command 
18

 Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) 
19 Johannessen, A. & Tufte, P. A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber AB, 2010, sid. 28- 
    29 
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Figur 1. Deltagande informanter som intervjuats för AMOS-projektet 

AMOS 

Svenska informanter Arbetsplats och arbetsfunktion under projektet 

Andreas Savelli Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Enheten för 
materiel, forskning och utveckling 

Leif Nylander Högkvarteret, Försvarsmaktens Materielproduktionschef 
Joakim Lewin Högkvarteret, Materielsystemansvarig 
Johan Pekkari,  Högkvarteteret, Materielsystemansvarig  
Stefan Hansson Högkvarteteret, Materielsystemansvarig  
Lars Jonsson Projektsekreterare 
Ulf Öberg Försvarets Materielverk, Projektledare   

 
AMOS 

Finska informanter Arbetsplats och arbetsfunktion under projektet 

Arto Koski  Finska försvarsministeriet 
Mikko Myllykangas Chief of Division in the Army Material Command HQ 
Jarkko Nieminen20 Army Materiel Command HQ, System engineer (2002-2008) 

 
AMOS 

Försvarsindustri Arbetsplats och befattning under projektet 

Harry Ollinen  BAE-systems, Marknadsansvarig 

 
 
Figur 2. Deltagande informanter som intervjuats i Archer-projektet 

Archer 

Svenska informanter Arbetsplats och befattning under projektet 

Andreas Savelli  Regeringskansliet, Försvarsdepartementet 
Leif Nylander Högkvarteret, Försvarsmaktens materielproduktionschef 
Johan Pekkari Högkvarteteret, Materielsystemansvarig  
Anders Carell Försvarets Materielverk, Chef AK Mark 
Joakim Lewin Försvarets Materielverk, AK Mark 
Jan Nee Försvarets Materielverk, Projektledare 
  

 
Archer 

Norska informanter Arbetsplats och befattning under projektet 

Morten Jacobsen  FLO, chef FLO/S 
Asle Kjelsberg FLO, chef FLO/I 
Nils-Inge Træn FLO, norsk Projektledare, FLO representant vid FMV 
Stig Mikalsen FLO, norsk Stf Projektledare, FLO representant vid FMV 

 
Informanterna bedöms utgöra ett representativt urval bland inblandade aktörer från 
Sverige, Norge och Finland. 
  

                                                      
 
20

 Endast skriftligt svar. 2014-05-08 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsmakten
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsmakten
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2. Metod och teorianknytning 

2.1 Tillvägagångssätt och metodbeskrivning 
För denna undersökning kommer jämförande fallstudie användas som metod. Syftet är att 

dra slutsatser av de faktorer som är återkommande från de båda fallstudierna, såväl positiva 

som negativa, faktorer som främst bygger på informanternas uppfattningar och erfarenheter 

som utgår från följande variabler; (i) Möjliggörande faktorer, (ii) Pådrivande- och 

återhållande faktorer, (iii) Process- och aktörsperspektivet samt (iv) ”Show-stoppers”. 

 

Inledningsvis studeras aktuell litteratur och forskning inom försvarssamarbete och 

internationella relationer i syfte att identifiera de centrala variabler som; möjliggör, pådriver 

och är återhållande för försvarssamarbete samt vilka utmärkande variabler som har 

betydelse för process- och aktörsperspektivet. Vad avser variabeln ”Showstoppers” finns det 

inte mycket forskat inom vilket innebär att fakta kommer att bygga på informanternas svar 

från intervjuerna. 

 

De centrala variablerna har följande betydelse: 

(i) Möjliggörande, pådrivande och återhållande faktorer.  

Möjliggörande faktorer påverkas av yttre faktorer utanför den enskilde staten. 

Möjliggörande faktorer anses vara nödvändiga för att samarbete överhuvudtaget 

kan bli möjligt men har i sig ingen drivkraft för att fördjupa ett försvarssamarbete. 

Pådrivande respektive återhållande faktorer påverkas av yttre och inre faktorer 

som inverkar på försvarssamarbete.  Återhållande faktorer försvårar samarbete. 

Återhållande faktorer är motsatsen till möjliggörande och pådrivande faktorer.  

(ii) Process- och aktörsperspektivet handlar främst om hur aktörer, på myndighets- 

och politisk nivå, uppfattar samspelet på nationell och internationell nivå. 

(iii) ”Show-stoppers” är en kombination av inre och yttre faktorer som bidrar till att 

försvarssamarbete avbryts.  

 

De centrala variablerna kommer dels utgöra grunden för framtagning av intervjufrågor och 

dels utgöra ett stöd vid svar på frågeställningarna. Detta utesluter inte att andra centrala 

variabler och faktorer eventuellt framkommer vid genomförandet av intervjuer, som kan 

inverka både positivt och negativt på försvarsmaterielsamarbete.  

Intervjuerna är centrala för undersökningen. Vid genomförande av intervjuer skall därför ett 

öppet förhållningssätt tillämpas i syfte att inte utelämna faktorer som kan ha avgörande 

betydelse för försvarsmaterielsamarbete.  

Halvstrukturerade intervjuer väljs med möjlighet att kunna ställa samma frågor till samtliga 

informanter och att varje intervju kan kompletteras med följdfrågor.21 Vidare medger 

intervjumetoden större möjlighet att fritt styra intervjun anpassat till situationen.  

                                                      
 
21

 Gillham, B., Forskningsintervjun Tekniker och genomförande, Malmö: Studentlitteratur, 2008, sid. 103 
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Frågorna för denna metod är öppna och inbjuder till att svarens karaktär också tenderar att 

bli öppna. Tidigare erfarenhet av halvstrukturerade intervjuer innehas genom C-uppsats som 

genomfördes 2010.  

Syftet med undersökningen är inte att fokusera på enskilda faktorer utan ha ett öppet och 

holistiskt synsätt.22 Detta innebär att intervjuerna inte kommer att begränsas till de faktorer 

som beskrivs under teoriavsnittet utan det är just aktörernas synpunkter och uppfattningar 

om faktorer som har påverkat försvarssamarbetet som är väsentliga och som kan ge svar på 

frågeställningarna. 

Resultatredovisningarna kommer bygga på informanternas uppfattningar som beskrivs 

utifrån deras sätt att se på projekten, positiva som negativa. Vidare är det jag som kommer 

tolka informanternas uppfattningar vilka kan av mig uppfattats både på rätt och fel sätt, 

vilket måste tas i beaktande vid resultatanalys och slutsatser.   

 
Jämförelserna mellan projektet kommer göras under rubriken ”Resultatredovisning och 

analys av intervjuunderlag” och dels i kapitlet ”Svar på frågeställningar”. Andra faktorer som 

informanterna anser vara viktiga för projekten eller för försvarssamarbete generellt kommer 

att beskrivas i direkt anslutning till ”svar på frågeställningar” under rubriken ”övriga 

framkomna synpunkter”.  
  

                                                      
 
22

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,  
    2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, sid. 59-61 
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3. Teori och begreppsligt analysramverk 

3.1 Möjliggörande- pådrivande och återhållande faktorer 
Syftet med detta avsnitt är att studera och identifiera vilka faktorer som möjliggör, pådriver 

och är återhållande vid försvarssamarbete, vilka bygger på tidigare forskning och teorier om 

försvarssamarbete och internationell integration.   

3.1.1 Kalla krigets slut  
Matlary menar att efter kalla krigets slut handlar hoten inte längre om risken för existentiella 

krig utan krig är idag valbara. Det militära maktmedlet, som tidigare hade en egen 

särställning, är istället integrerat med övriga maktmedel för att nå överordnade 

målsättningar. Detta innebär att försvarspolitiken har marginaliserats.23
 Internationell 

krishantering görs tillsammans med andra där kostnader och risker delas med varandra. 

Deltagande i internationella krishanteringar innebär å ena sidan innebär det att 

försvarsmakter har tvingats till transformering, men å andra sidan en ökad möjlighet till 

inflytande.24  

Under kalla krigets dagar var det nordiska samarbetet begränsat och det var inte förrän i 

slutet av kalla kriget som länderna tog initiativ till någon form av närmande.25 Efter kalla 

krigets slut ändrades förutsättningarna för ökad integrering som möjliggjorde för ett ökat 

nordiskt försvarssamarbete. Ett tecken på vilja att öka försvarsmaterielsamarbetet var 1994 

när NORDAC (Nordic Armaments Cooperation) etablerades mellan de nordiska länderna 

(med undantag Island) och har sedan dess utvecklats. Under sommaren 2007 presenterade 

dåvarande ÖB Håkan Syrén och Norges försvarschef Sverre Diesen förslag på ökat 

försvarssamarbete vilket 2008 ledde till etablering av NORDSUP (Nordic Supportive Defence 

Structures). 2009 presenterades Stoltenbergsrapporten26 med förslag på tretton områden 

som ansågs lämpliga för ett utökat och fördjupat nordiskt samarbete. Samma år grundades 

NORDEFCO med överenskommelse om utökat försvarssamarbete och en starkare politisk 

dimension där samtliga nordiska länder anslöt.27 

Efter kalla krigets slut sattes en ny strategisk karta över Europa. EU (Europeiska Unionen) 

etablerades och har utvecklats från att ha varit en ren ekonomisk aktör till att idag även 

omfatta uppbyggnad av en militär komponent, som skall kunna omhänderta säkerheten 

tillsammans, den s.k. solidaritetsförklaringen som undertecknades mellan de nordiska 

länderna i Helsingfors 5 april 2011.28  

                                                      
 
23

 Matláry, Janne Haaland, European Union security dynamics in the new national interest, Palgrave Macmillan, 
    Basingstoke, 2009, sid. 3, Christiansson, M., Westberg, J. & Wiklund, P., Nordisk säkerhetsutveckling och  
    försvarspolitiska prioriteringar i åtstramningarnas tidevarv, Stockholm: Försvarshögskolan, 2012, sid. 6 
24

 Matlary, 2009, sid. 8 
25

 Saxi, 2011, sid. 31f 
26

 Stoltenberg, Thorvald, NORDISK SAMARBEID OM UTENRIKS- OG SIKKERHETSPOLITIKK , Nordiskt  
    utrikesminister möte Oslo 2009 
27

 Christiansson, Magnus, Westberg, Jacob, Wiklund, Patrik, Nordisk försvarstransformation II: NORDEFCO:s  
    motiv, drivkrafter och utvecklingspotential, Stockholm, 2010, sid. 4-5 
28

 http://www.regeringen.se/sb/d/7187/fromdepartment/1475/pressitem/165673, hämtat 2014-03-28 

http://www.regeringen.se/sb/d/7187/fromdepartment/1475/pressitem/165673
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Sverige och Finland gick med EU 1995 och Danmark har varit medlem sedan 1973.29 Island 

och Norge är inte medlemmar i EU men är liksom Danmark medlemmar i Nato (North 

Atlantic Treaty Organization), vilket Finland och Sverige inte är. Nato har utvecklats från att 

ha varit en försvarsorganisation, syftande till att försvara eget territorium, till att idag 

tillsammans hantera kriser utanför NATO:s gränser. Flera av de nordiska länderna har visat 

tydligt intresse för att delta och bidra med resurser i operationer som leds av såväl Nato som 

EU, under förutsättning att FN (Förenta Nationerna) säkerhetsråd har godkänt insatsen.  

3.1.2 Målsättningar och intentioner  
Syftet med försvarssamarbete varierar alltifrån att spara pengar, öka den nordiska 

försvarsintegrationen, till att erbjuda icke allierade länder att delta i försvarssamarbete. 

Valasek skriver att det är väsentligt att länderna har gemensamma målsättningar och 

intentioner med samarbetet och förstår vad samarbetet ska syfta till. Det kallar Valasek för 

clarity of intentions. Länder som initierar försvarssamarbete med olika föreställningar om vad 

försvarssamarbetet ska syfta till kan resultera i olika utkomster och kan till och med leda till 

att försvarssamarbetet misslyckas. Om samarbetet grundar sig på ekonomiska besparingar 

fokuseras samarbetet med största sannolikhet till utbildning, träning och logistik. Om 

samarbetet mer handlar om ökad försvarintegration så är det inte nödvändigtvis 

kostnadsbesparingar som är syftet utan snarare en stark vilja om att samarbeta. För att 

samarbetet skall bli framgångsrikt, med både djup och bredd, så måste målsättningarna och 

intentionerna vara tydliga och till lags för båda parter.30    

3.1.3 Ekonomi och kritisk massa/förmågebredd 
Ekonomins påverkan lyfts ofta fram av flera författare så som Valasek, Matlary, Diesen med 

flera. De förklarar att de kraftiga försvarsbudgetnedskärningarna bidrar till ökat behov av 

”pooling and sharing” där kostnader skall delas med andra. ”Pooling and sharing” är dagens 

trend vad avser försvarssamarbete inom EU, Nato och norden. I konceptet ”Pooling and 

sharing” inryms försvarssamarbetsområden som syftar till kostnadsbesparingar och att 

skapa bättre effektivitet i den militära styrkeproduktionen samt bidra till upprätthållande av 

förmågebredd vid militära insatser.31 ”Pooling and sharing” kan dock inte kompensera helt 

för inadekvata och minskade försvarsbudgetar men kan ge besparingar på minskade 

försvarsutgifter.32 Syftet är ändå att spara pengar men behålla nationell handlingsfrihet. 

Valasek menar att ”pooling and sharing” som begrepp inte är något nytt. Begreppet 

användes redan 2003 i ”European security strategy” där tankar kring ”pooling and sharing” 

till del skulle kompensera den minskade försvarsbudgeten.33 I sin forskning drar han 

                                                      
 
29

 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/EU-har-28-medlemslander/, hämtat 2014- 

   03-28 
30 Valasek, Tomas, Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military collaboration, Center for 

    European Reform, London, 2011, sid. 24  
31

 Christiansson, M., Westberg, J. & Wiklund, P., Nordisk säkerhetsutveckling och försvarspolitiska prioriteringar  
    i åtstramningarnas tidevarv, Stockholm: Försvarshögskolan, 2012, sid. 98 
32

 Valasek, 2011, sid. 41 
33

 Valasek, 2011, sid. 17 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/EU-har-28-medlemslander/


14 

 

slutsatsen att regionala försvarssamarbeten bör utvecklas vidare, dels av ekonomiska skäl 

och dels för att säkerställa förmågebredden. Valasek lyfter särskilt fram Norden som det 

goda exemplet på att ”pooling and sharing” fungerar framgångsrikt.34  

Matlary menar att dagens säkerhetssituation i Europa inneburit att enskilda länder inte 

längre är hotade. Det minskade hotet om militärt angrepp har gett utrymme till 

nedskärningar för Europas försvarsmakter. Detta har fått till konsekvens att försvarsanslagen 

har sjunkit drastiskt inom Europa de senast åren. Uppgifterna för försvaret har även ändrats. 

Detta har inneburit att materielen behövts utvecklas, anpassas och modifieras vilket 

inneburit fördyringar. Därför har det varit väsentligt att teckna bilaterala och multilaterala 

samarbetsavtal av ekonomiska skäl.35 Ekonomi som drivkraft styrks även av Christiansson 

et.al.  De menar att samararbete motiveras av att det skapar möjligheter till ekonomiska 

samordningsvinster och samordningseffekter inom såväl styrkeproduktion som operativt vid 

internationella insatser. Dagens kostnadsökningar tillsammans med besparingskrav riskerar 

att länder uppnår kritisk nivå/massa med risk för förlorad förmågebredd vilket ytterligare 

motiverar att nya samarbeten kommer att initieras och ökas. I den norsk-svenska studien 

från 2007 konstateras att både Sverige och Norge inom vissa områden är nära att nå kritisk 

massa, där båda länderna inser att ökat försvarssamarbete kan ge både förmågebredd och 

ekonomiska fördelar långsiktigt. Ett nordiskt försvarssamarbete skulle inte vara ett alternativ 

till EU och/eller Nato utan endast utgöra ett komplement.36 Sverre Diesen, före detta norsk 

försvarschef, kallar multilaterala försvarssamarbeten för försvarintegration eftersom 

försvarssamarbete måste ske mer omfattande idag än det har gjorts tidigare. 

Försvarsintegration kräver vissa gemensamma förutsättningar så som ex. samma 

försvarsstorlek och samma kritiska massa.37 Sten Tolgfors poängterade 2008 vikten av 

nordiskt samarbete som ska syfta till att rationalisera och bidra till bättre 

kostnadseffektivitet. 38 

3.1.4 Kulturella aspekter 
Valasek menar att strategisk kultur har betydelse för försvarssamarbete vad avser praktiskt 

genomförande. Strategisk kultur är en av de centrala faktorerna för att försvarssamarbete 

skall lyckas inom ramen för gemensam styrkesammansättning. Valasek nämner exempel på 

nationer som fått problem vid gemensamma internationella operationer eftersom deras 

strategiska kultur varit allt för olika. Däremot är strategisk kultur inte lika avgörande vad 

avser försvarssamarbete inom ramen för logistik, gemensam övning och träning, även om 

det har betydelse.39 Samtliga nordiska länder är relativt små och har liknande beslutskultur 

                                                      
 
34

 Valasek, 2011, sid. 29 
35

 Matlary, 2009, sid. 169-170 
36

 HKV skv 23 200:73266, Ömsesidigt förstärkande försvarslösningar: Norsk-svensk studie av 
   möjligheterna till fördjupat samarbete, Försvarsmakten, Stockholm, 2007, sid. 1-2 
37

 Diesen, Sverre, Försvarsintegration, option eller imperativ?, Nr 1 2011 Årgång 122, sid. 16-17 
38

 Tolgfors, Sten, Försvarspolitik-hur skall morgondagens militära försvar se ut?, Tal Almedalen, 2008-07-09 
39

 Valasek, 2011, sid. 21-22 
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vilket innebär att man förstår varandra och kan kommunicera regelbundet och snabbt.40 

Från ett militärt perspektiv är länderna mer lika än olika, med liknande materiel, samma 

form för militär byråkrati och kultur där Sverige, Norge och Danmark har ett gemensamt 

skandinaviskt språk som underlättar för ett försvarssamarbete.41 Däremot lyfts Finland fram 

som en viss utmaning för gemensamt försvarssamarbete eftersom Finland anses ha en 

militär kultur som lägger större vikt vid sekretess och formella procedurer.42
 Även 

gemensam byråkratisk och militär kultur underlättar för samarbete.43
 

3.1.5 Försvarsindustri 
Försvarsindustrierna för parterna bör ha liknande förutsättningar. Det innebär att eventuella 

förluster för enskilda försvarsindustrier, som uppstår i samband med besparingar (pooling & 

sharing), skall fördelas lika mellan parterna, i syfte att samarbetet skall fungera.44 De olika 

ägarstrukturerna kan försvåra möjligheten för ett ökat samarbete inom ramen för nordisk 

försvarstillverkning eftersom regeringar kommer att ha olika stort inflytande på industrin. 

Det finns flera skillnader mellan de nordiska ländernas försvarsindustrier som kan försvåra 

samarbete. Först och främst är Sveriges försvarsindustri betydligt större än Norges och 

Finlands, vilket redan från början skapar en obalans och fråga om tillit. Andra skillnader är 

att de flesta danska och svenska industrier är privatägda medan Norges och Finlands 

försvarsindustrier ägs av staten.45 Både Norge och Finland har en uttalad 

försvarsindustristrategi. I Norge handlar försvarsindustristrategin om att försvarsmateriel 

skall förhålla sig till nationell värdeskapning och kompetensuppbyggnad, i syfte att norska 

industrier ska bli konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. I syfte att säkra och 

bygga upp finsk kompetens i Finland så har en försvars- och säkerhetsstrategi utvecklats 

tillsammans mellan Industri- och handelsdepartementet, Försvarsministeriet och finska 

försvarsindustrin. Sverige har ännu inte tagit fram någon försvarsindustristrategi utan 

förhåller sig till materielanskaffningsplanen.46  Slutligen så är en av de största utmaningarna 

för norden industrimarknaden internationellt där de nordiska länderna upphandlar 70-80 % 

av sin vapenimport av utomstående leverantörer. Intresset för gemensam nordisk 

vapenindustri är därav generellt lågt och är kanske orealistiskt att kunna ändra på. Däremot 

är försvarsindustrisamarbetet större mellan Sverige och Finland med anledning av det 

gemensamt ägda Patria-Hägglunds med en relativt bra exportförmåga.47  
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 Saxi, Lunde, 2011, sid. 28 
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3.2 Faktorer inom process- och aktörsperspektivet 
Syftet med detta avsnitt är att med hjälp av forskning och teorier om nationellt och 

internationellt samarbete, studera och identifiera vilka faktorer som inverkar på integration, 

nationell handlingsfrihet och organisationsprocesser.  

3.2.1 Integration och nationell handlingsfrihet 
Samarbete handlar idag om samspel mellan olika inblandade parter där våra politiker 

generellt måste förhålla sig till två dimensioner; en internationell och en nationell, ett s.k. 

two-level game.48 Two-level game syftar till att förstå den nationella nivåns integration i 

politiken där politiker måste göra allmänpolitiska övervägande med hänsyn tagen till 

regionalpolitik och egen nationell sysselsättning. Det andra är strävan att få ökat politiskt 

inflytande på den internationella nivån i syfte att påverka samspelet mellan nationell och 

politik nivå.49 Two-level game är särskilt viktigt att beakta ur ett politiskt perspektiv eftersom 

de måste förhålla sig både till de inrikes- och utrikespolitiska faktorerna.  

Det s.k. ”oberoendedilemmat” beskriver förhållandet mellan nationellt oberoende och 

integration. I den politiska debatten är handlingsfrihet starkt kopplat till nationellt 

oberoende. Handlingsfrihet är en funktion som dels relateras till suveränitet och autonomi 

och dels till de resurser som nationen har att tillgå. Integration är kopplat till ökat inflytande 

över andra staters politik och över samarbetets fortsatta utveckling.50 Det finns en rädsla att 

förlora sin suveränitet och kontroll av eget territorium. Vidare finns det en oro hos vissa 

nationer att små stater inte kommer bidra lika mycket som andra och att några nationer 

kommer att utnyttja situationen genom att åka snålskjuts på övriga. Dessa tillsammans med 

andra svårigheter, som misslyckande i besparingar och olika försvarspolicy, kan bidra till att 

försvarssamarbete och integration inte ökar.51 

För de nordiska länderna menar Fredrik Doeser, forskare vid Utrikespolitiska Institutet, att 

utvecklingen av nordisk säkerhetspolitik kan bidra till att öka det nordiska inflytandet i EU.52 

Genom internationellt försvarssamarbete uppnås kraftförstärkning och förmågebredd vilket 

ökar möjligheterna för makt och inflytande. Ökat inflytande kan påverka organisationen i 

andra frågor, vilket Matlary kallar för ”the new national interest”. ”The new national 

interest” uppnås genom; multilaterala inramningar, strävan efter legitimitet samt fördelning 

av militära resurser och kapaciteter. Kraftförstärkning är särskilt viktigt för små stater.53  

3.2.2 Organisationers inverkan på samarbete 

Nordiskt samarbete måste förhålla sig både till den nationella och internationella nivån. Det 

innebär att politiker inte är allenarådande med egen beslutsrätt utan måste förhålla sig till 
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andra myndigheters/organisationers synpunkter.  För att kunna förstå en stats agerande och 

vilka faktorer som inverkar på statens olika handlingsalternativ krävs en noggrann och 

strukturerad analys, både på politisk- och myndighetsnivå.54 Graham Allison och Philip 

Zelikow anser att analysen kan förenklas med hjälp av analysmodeller. En modell, 

Organization behavior, är en intressant modell eftersom den fokuserar mer mot 

organisationen än mot handlingsalternativen där organisation anses ha sitt eget liv med 

förutbestämda mönster och beteenden. För resten av uppsatsen kommer Organization 

behavior översättas med ”organisationens beteende”. 

Organisationens beteende kan beskrivas utifrån att valda beslut är centralt styrda där 

beslutsfattare skall ses som en helhet, dvs. en beslutsfattare skall inte ses som en enskild 

individ. För norden kan detta översättas till att de politiska besluten inte tas enskilt utan 

påverkas av andra myndigheters åsikter och viljor. Regeringschefen, eller motsvarande på 

politisk nivå, har med andra ord begränsade möjligheter att styra besluten enskilt. Den 

politiska nivån agerar enligt underställda organisationers/myndigheters handlingsrutiner så 

som förutbestämda mönster och beteenden. Organisationen består av aktörer som är löst 

sammansatta snarare än att utgöras av ett monolitiskt beslutsorgan som är underställd den 

politiska nivån. Inslag av självbestämmande, inom förbestämda ramar, och indelning av 

ansvarsområde är nödvändiga åtgärder när organisationer är stora. Organisationer påverkas 

av dess inneboende kompetens som den besitter, organisationens kultur, tidigare resultat 

och hur organisationen definierar framgång. När ansvar delegeras är det viktigt med 

Standard operating procedures (SOP), dvs. standardiserade handlingsrutiner för att 

underlätta för hur olika situationer skall omhändertas. När enskilda organisationer ska 

samarbeta är det viktigt att det finns tydliga centrala riktlinjer. Beslutstagare har mindre 

möjlighet att påverka den enskilde organisations dagliga arbete men påverkar genom att; ge 

inriktningsbeslut så som vilka uppgifter och uppdrag som de har, göra förändringar i budget 

och i vissa fall även skapa nya organisationsstrukturer. Staten styr således genom 

underliggande organisationsbeteende och har begränsad möjlighet att inverka och påverka i 

organisationens handlingsprocesser.55   

3.2.3 Tillit  
Tillit är en förutsättning för att försvarssamarbete skall lyckas. Tillit är generellt ett problem i 

samband med försvarssamarbete. Avsaknad av tillit kan innebära en rädsla för dels 

beroendeförhållande till andra länder och dels att risken för att förlora kontroll av eget 

territorium.56 Tillitskapande kräver ett politiskt engagemang och initiativ.57
 Finns tillit och 

solidaritet ökar förutsättningarna för framgångsrikt försvarssamarbete och hindrar onödig 

duplicering och ökade kostnader. Tillit innebär att varje land måste känna sig säkra på att få 
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tillgång till delade resurser när nöden så kräver. Valasek ger olika exempel på när samarbete 

har misslyckats eftersom tilliten var för dålig. Ett exempelvis som han redogör gör för var när 

Tyskland, USA och Italien skulle samarbeta om luftvärnsförmåga, vilket slutade med att varje 

nation parallellt byggde upp egen luftvärnskapacitet eftersom länderna saknade full tillit till 

varandra. Ett sätt att säkra tillit är att upprätta kontrakt så som exempelvis Frankrike och 

Storbritannien gjorde 2010.58 Valasek menar att de nordiska länderna har goda 

förutsättningar för att försvarssamarbete ska bli framgångsrikt.59 Även Lunde Saxi skriver i 

sin studie från 2011 att de nordiska länderna anser att tillit är en viktig förutsättning för att 

samarbete skall fungera.  

Mot bakgrund av att de nordiska ländernas historiska erfarenheter samt olika 

allianstillhörighet så har länderna olika uppfattningar om tillit. För Island, Norge och 

Danmark har länderna tillit i huvudsak till Nato och Artikel 5. Sverige har tillit till sina 

”vänner” i EU och till de nordiska länderna medan Finland anser att det finns ingen tillit som 

är hundraprocentig tillförlitlig.60  Även om länderna anser att samarbete är nödvändigt så 

handlar det slutligen om tillit. Länder måste känna tillit vad avser att förmågor och resurser, 

som inte längre är fullständigt nationella, finns tillgängliga när krisen väl uppstår. För 

närvarande är denna tillit fortfarande väldigt sårbar och de nordiska länderna måste 

fortsätta att bygga upp ömsesidig tillit för varandra om det nordiska försvarssamarbetet skall 

bli framgångsrikt för alla.61  

3.3 ”Showstoppers” 
Eftersom det inte finns mycket forskat om vilka faktorer som har bidragit till att 

försvarsmaterielsamarbete har avbrutits så är det informanternas svar som kommer ligga till 

grund för frågeställning tre. 
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3.4 Analysramverk 
 
Figur 3. Analysramverk framtagen av författaren 

Problemformulering: Hur kan vi förklara att nordiskt försvarsmaterielsamarbete har avbrutits och 
vilka faktorer har haft betydelse för samarbetet? 

Forskningsfrågor Fråga 1: Vilka möjliggörande, 

pådrivande -och återhållande 

faktorer ansåg deltagande 

aktörer var de viktigaste för det 

nordiska 

försvarsmaterielsamarbetet? 

Fråga 2: Vilken uppfattning hade 

aktörer på samarbetet mellan 

inblandade parter, både på 

nationell nivå och mellan nationell- 

och nordisk nivå? 

Fråga 3. Vilka faktorer 
ansåg deltagande aktörer 
hade störst relevans för 
att förklara varför de 
bilaterala 
försvarsmaterielsamarbet
ena avbröts? 
 

Centrala variabler  Möjliggörande-  

pådrivande- och återhållande 

faktorer 

 

Process- och aktörsperspektivet ”Show-stoppers” 

Begrepp och 

materiel 

 Kalla krigets slut  

 Målsättningar och intentioner 

 Ekonomi och kritisk massa 

 Kulturella aspekter 

 Försvarsindustri 

Tidigare forskning, artiklar, 

intervjumaterial 

 Integration och nationell 

handlingsfrihet 

 Organisationers inverkan på 

samarbete  

 Tillit 

Tidigare forskning, politiska dokument, 

artiklar, intervjumaterial 

 Faktorer som bidrar till 

att samarbete avbryts 

Intervjumaterial  

Intervjufrågor62 a. Vilken betydelse har kalla krigets 
slut haft för samarbetet? 
 
b. Vilken betydelse har 
allianstillhörighet haft på 
samarbetet? 
 
c. Vilka var de övergripande 
målsättningarna/intentionerna med 
samarbetet? 
 
d. Var målsättningar/intentionerna 
för samarbetet klara innan 
samarbetet påbörjades? 
 
e. Vilken betydelse har tillgänglig 
försvarsbudget haft på samarbetet? 
 
f. Vilken betydelse har säkerställande 
av förmågebredd och eventuell kritisk 
massa haft för samarbetet? 
 
g. Hur har försvarsindustrin inverkat 
på samarbetet? 
 
h. Vilka andra faktorer har haft 
betydelse för samarbetet? 

a. Vilken betydelse har tillit haft för 
samarbetet? 
 
b. Vilken betydelse har bevarandet av 
nationell kontroll och handlingsfrihet 
haft på samarbetet? 
 
c. Hur såg du på: 
   1. den politiska ledningen?  
 
   2. industrins roll?  
 
   3. FMV:s roll?  
 
   4. Försvarsmaktens roll?  
 
d. Hur upplevde du samarbetet mellan 
myndighetsnivån och den politiska 
nivån nationellt? 
 
e. Hur upplevde du samarbetet 
gentemot er nordiska 
samarbetspartner? 
 
f. Hur ser du på möjligheten för ökad 
försvarsintegration? 
 

a. Vilken/vilka faktorer anser 

du har haft störst avgörande 

betydelse för att samarbetet 

avbröts? 

     

  

Svar på forskningsfråga 1. 

 

Svar på forskningsfråga 2. 

 

Svar på forskningsfråga 3. 
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4. Analys 
I tidigare kapitel har fokus varit att ge en bakgrund till vad som möjliggör, pådriver och 

återhåller/försvårar försvarssamarbete. Med hjälp av teorier och tidigare forskning har 

frågor tagits fram till intervjuerna. Intervjumaterialet utgör den största empirin för 

uppsatsen. Före resultatredovisning ges en kortare bakgrund för respektive projekt. 

Resultatredovisning och analys inleds med AMOS och följs direkt av Archer. I anslutning till 

redovisning och analys av Archer görs jämförelse direkt till AMOS. 

 

4.1 AMOS  

4.1.1 Bakgrund 
Tanken om granatkastartornet AMOS väcktes under 1990-talet och påbörjades som 

demonstratorverksamhet. Regeringen objektramsfinansierade projektet med 1,3 miljarder 

vilket var ett av de tio strategiska projekt regeringen beslutat om att genomföra. Under 2000 

beslutade regeringen att projektet skulle ske i samarbete med Finland för att sedan 

projektorganiseras 2001. Projektgrupp etablerades och samarbete skedde på 

myndighetsnivå, genom Svenska Försvarsmakten och FMV, samt Försvarsindustrin, vilka i sin 

tur jobbade mot motsvarande myndigheter i Finland. Ett projektavtal tecknades januari 

2005.63 AMOS utvecklades i samarbete mellan finska Patria Vammas AB och det svenska 

Hägglunds Vehicle AB. Redan tidigt önskade Finland få besked av Sverige så att projektet 

skulle kunna verkställas fullt ut. När inte Finland fick svar av Sverige gjorde Finland egna 

beställningar 2002 och det var egentligen här som det gemensamma 

försvarsmaterielsamarbetet slutade och det blev två materielprojekt löpte parallellt, ett i 

Sverige och ett i Finland.64 När Sverige valde att avbryta projektet till förmån för andra 

projekt, i samband med dåvarande omstrukturering av Försvarsmakten, hade Sverige redan 

spenderat 670 miljoner kronor. Vidare tillkom ytterligare 190 miljoner kronor i kostnader för 

själva avvecklingen. Denna avvecklingskostnad uppkom när genomförda beställningar 

avbröts.65 

4.1.2 Resultatredovisning och analys av intervjuunderlag AMOS 
Möjliggörande, pådrivande och återhållande faktorer 
Målsättningar och intentioner - Det var finska industrin som var initiativtagare till systemet 

som fick både finska försvaret och finska försvarsdepartementet att bifalla att det var ett bra 

och modernt system, med möjlighet till rörlighet, verkan och skydd. Systemet skulle kunna 

användas både för nationellt och internationellts bruk. Det fanns ett finskt intresse att få 

andra samarbetspartners med i projektet.66 Tanken om ett nordiskt försvarsmaterielprojekt 
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väcktes hos samtliga nordiska länder, förutom Island, och de bästa intentionerna fanns från 

början om en gemensam målsättning. Det gemensamma målsättning för ett splitterskyddat 

granatkastarsystem gled så småningom isär när länderna kom på nya idéer och 

målsättningar vilket försvårade och försenade projektet. Länder hoppade av allteftersom då 

det inte fanns någon erfarenhet hur synkronisering av ekonomi skulle ske, och det blev 

besvärligt när det väl kom till praktiskt lösande. Ett gemensamt TTEM (Teknisk Taktisk 

Ekonomisk Målsättning) behövdes för att kunna gå vidare med att studera och sedan 

utveckla ett system tillsammans. Slutligen var det bara Finland och Sverige kvar vilka 

upprättade ett MOU (Memorandum of Understanding). Ett projektavtal upprättades mellan 

FMV och finska MATLE med en gemensam målbild som implementerades ända ner till 

användarnivån.67 När en gemensam beställning av studie skulle tecknas kunde däremot inte 

länderna enas om vilka mål och innehåll den skulle ha och vid vilken tidpunkt finansiering 

skulle ske. Eftersom Sverige inte kunde ta politiska beslut om studieverksamhet så drog 

projektet ut på tiden varpå Finland själva lade en beställning på studieverksamhet.68  

Resultaten visade att informanterna delade uppfattningen om att det från början fanns 

gemensamma målsättningar men att de såsmåningom gled isär när det kom ner på 

projektnivå. Detta fick betydelse för genomförandet av försvarsmaterielsamarbetet. Det var 

tydligt att informanterna ansåg att målsättningarna var lättare att skapa på politisk nivå än 

på lägre praktisk nivå. Att länderna inte kunde enas om kravställningar har i praktiken 

inneburit att det har löpt två parallella projekt samtidigt och att det egentligen inte har varit 

tal om något samarbete i praktiken, även om politikerna så gärna ville tro det.  

 

Kalla krigets slut - Huruvida informanterna ansåg att kalla krigets slut har möjliggjort 

försvarsmaterielsamarbete är tudelat bland informanterna. Några ansåg att kalla krigets slut 

inte har bidragit till att möjliggöra för försvarsmaterielsamarbete, möjligtvis indirekt.69 Andra 

menade att kalla krigets slut har möjliggjort för försvarsmaterielsamarbete generellt genom 

att Sverige har gått ifrån svenska särlösningar och idag strävar efter en ökad förmåga för 

interoperabilitet.70 Etablering av NORDAC, efter kalla krigets slut, har bidragit till en ökad 

politisk vilja hos länderna att samarbeta inom norden och det finns en vilja för ökad 

integrering.71 

Resultaten visade att informanterna hade olika uppfattningar huruvida kalla krigets slut har 

möjliggjort för försvarsmaterielsamarbetet eller ej.  
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Ekonomi och förmågebredd - Syftet med projektet var att på sikt spara pengar, resurser och 

tid72 genom att länderna skulle dela utvecklingskostnaderna tillsammans.73 Förmågebredden 

hade mindre betydelse än de ekonomiska fördelarna inledningsvis,74 men när Sverige blev 

ansvarig för NBG-08 (Nordic Battle Group) uppstod behovet att snabbt få fram ett system 

som skulle kunna användas vid en eventuell insats. Samarbetet försvårades av att brukarna 

ändrade på sina kravställningar vilket drog ut på tiden.75 När Sverige bröt kontrakten var 

Sverige skyldig att betala skadestånd till Finland och Finland hade inte längre råd att beställa 

den mängd AMOS som var tänkt från början.76  

Resultaten visade att ekonomin hade viss betydelse i syfte att dela utvecklingskostnaderna 

med varandra och på sikt spara pengar. Eftersom projektet avbröts av Sverige 2008 har inte 

de ekonomiska målsättningarna uppnåtts varken för Sverige eller för Finland, snarare 

tvärtom. 

 

Försvarsindustri - Det fanns ett industriellt intresse i projektet med tekniska möjligheter för 

både svenska och finska försvaret.77 Försvarsindustrin Patria hade tagit fram en banbrytande 

teknikdemonstrator som många länder blev intresserade av vilket gjorde att kunden, 

försvarsmakten, anpassade sig till industrin.78 Vidare såg industriernas ägarstruktur olika ut 

för Sverige respektive Finland där Patria var mer än 50 % statligt ägd med större politiskt 

inflytande.79 Det har haft stor betydelse för Finland att behålla Patria som en kompetent 

granatkastarleverantör.80 Hägglunds å andra sidan ägdes av BAE (British Aerospace/Marconi 

Electric Systems) med stora vinstdrivande intressen.81 BAE påverkade Hägglunds och 

projektet drog ut på tiden med ökade kostnader som följd. Dessutom startade Hägglunds 

projekt SEP (splitterskyddad enhetsplattform) som fick påverkan på samarbetet.82  

Resultaten visar att informanterna delade uppfattningen om att försvarsindustrin hade 

betydelse på försvarsmaterielsamarbetet. De olika ägarförhållandena har påverkat 

samarbetet eftersom vissa försvarsindustrier hade vinstintresset i fokus emedan andra 

industrier var delägda av staten med nationella intressen. Patria respektive Hägglunds hade 

olika affärsintressen och hade olika sätt att bedriva sin verksamhet på.  
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Traditioner och kulturella olikheter har enligt vissa svenska informanter haft betydelse för 

projektet. Sverige och Finland uppfattas vara alldeles för olika och står långt ifrån varandra 

med anledning av olika kulturer.83 De kulturella skillnaderna har varit mycket större än man 

hade kunnat ana och vad andra tidigare hade trott. Länderna har olika sätt att tänka, har 

olika historisk bakgrund och har olika sätt att jobba på vilket har bidragit till att en del 

konfrontationer i projektet har uppstått.84 Olika traditioner och kulturer har slutligen 

inneburit att när det väl kommit till kritan så har det varit svårt att kompromissa i situationer 

när man inte var överens.85 Informanterna från Finland menade att tradition och kultur inte 

hade så stor betydelse för projektet även om det finns kulturella skillnader. De menade att 

Sverige och Finland har en god gemensam grund att stå på jämfört med om samarbetet 

skulle ha skett med något icke nordiskt land. Sverige och Finland är ungefär lika stora och har 

samma klimatförhållande att ta hänsyn till.86 Det var andra faktorer som försvårade 

samarbetet.87 Vad avser olika språk så var det en blandad uppfattning bland informanterna 

där vissa ansåg att engelskan underlättade för samarbetet emedan några angav att språket 

(engelskan) har varit hindrande.88  

Resultaten visar att flertalet svenska informanter ansåg att kultur och traditioner hade 

större inverkan på samarbetet än de finska informanterna. De svenska informanterna ansåg 

att tradition och kultur bidrog till att försvåra samarbetet medan informanterna från Finland 

ansåg att det var andra faktorer som försvårade samarbetet.  

 

Aktörs- och processperspektivet   

Integration och nationell handlingsfrihet – Informanterna upplevde att det svensk-finska 

projektet hade en stark politisk vilja i båda länderna. Det fanns en politisk vilja om ett 

gemensamt nordiskt samprojekt med ett stort symboliskt värde.89 I Finland fick samarbetet 

stor massmedial uppmärksamhet där politiker uttryckte en stark tilltro till det nordiska 

försvarmaterielsamarbetet.90  

Men samarbete handlade inte bara om viljan för en ökad integration utan även om 

nationella intressen, nationella intressen som var väsentliga för alla parter. Följande citat 

styrker detta: 

You always have to remember that a very important thing, you do not do cooperation 

for the sake of cooperation, it must be a win-win situation, clearly……..91 
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När Sverige inte kunde besluta om studieverksamheten var Finland mer ivriga och ville 

komma vidare varpå Finland hamnade före Sverige i AMOS-utvecklingen.92 När Sverige valde 

att hoppa av samarbetet var det av regionalpolitiska skäl. Sverige hade en ansträngd 

ekonomi och ville undvika budgetunderskott så det handlade om att spara pengar.93  

Att både Sverige och Finland var utanför Nato ansågs ha haft olika betydelse hos 

informanterna.94 Å ena sidan ansåg vissa informanter att ett icke medlemskap i Nato att 

Finland och Sverige stod lite utanför vilket skulle ha bidragit till att Sverige och Finland ville 

samarbeta med varandra.95 Å andra sidan ansåg vissa informanter att ett icke medlemskap i 

Nato inte ha någon större betydelse,96 snarare sågs det som positivt eftersom när nordiska 

länder genomför försvarssamarbete tillsammans får det uppmärksamhet av såväl EU som 

Nato, som också jobbar med dessa frågor.97
 

Resultaten visar att informanterna delade uppfattningen om att det fanns en mycket stark 

politisk vilja att initiera projektet och det hade ett stort symboliskt värde att få igång ett 

nordiskt försvarsmaterielsamarbete. Detta tyder på att det fanns en politisk vilja för ökad 

integration med andra som gav möjlighet till ökat inflytande inom EU och Nato eftersom 

nordiskt försvarssamarbete generellt brukar uppmärksammas som det goda exemplet. I 

samband med Sveriges obeslutsamhet valde Finland ändå att gå vidare vilket tyder på att 

nationell handlingsfrihet gjorde sig gällande. Det var viktigare att utveckla den produkt som 

det egna landet önskade få snarare än att säkerställa nordisk försvarsintegration. När Sverige 

slutligen valde att avbryta projektet av ekonomiska skäl så var det till synes och sist de 

svenska nationella intressena som övervägde.  

 

Organisationers inverkan på samarbete - Det var inte alltid lätt med samarbetet mellan 

FMV och MATLE där organisationerna hade olika sätt att se på saker och ting, så som när och 

hur betalningen skulle ske, hur IP:s skulle levereras och så vidare. Det fanns några 

utmaningar att hantera.98 Vidare såg ledningsstrukturerna olika ut från respektive land varpå 

deltagande representanter från respektive land hade olika bakgrund, uppgifter och mandat 

som innebar att man hade olika fokus på koordineringsmötena.99 Diskussionerna blev ofta 

många och utdragna, och det fanns individer med egna personliga övertygelser som gjorde 

det nästan gjorde det omöjligt att samarbeta.100 Länderna hade helt olika visioner av 

projektet med olika kravspecifikationer med gigantisk stora skillnader hur användaren såg på 

slutprodukten.101  Sverige led dessutom av kravglidningar ifrån Försvarsmakten som innebar 
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förseningar och fördyrningar där FMV hade svårt att upptäcka kravglidningarna i tid.102 Det 

fanns en känsla av att FMV lade mycket tid på planering och administration istället för 

verkligt praktiskt agerande.103 Industrin inverkade på projektet dels av att Patria hade 

nationella intressen och att industrin ställde kravet på att täcka alla identifierade risker på 

alla nivåer vilket bidrog till orimlig prissättning. Det fanns även en splittring mellan 

Hägglunds och Patria och förhandlingarna blev besvärliga.104 Sverige hade för liten 

organisation för att driva flera projekt samtidigt och AMOS låg i samma tidsperiod som 

Archer och det fick definitivt konsekvenser för AMOS-projektet.105  

Resultaten visade att ländernas olika organisationsstruktur och organisationsprocesser har 

inverkat på samarbetet. Det har både försvårat och försenat projektet.  

 

Tillit - Det fanns en ömsesidig tillit på användarssidan för respektive land och det fanns en 

väldigt stor tillit till att göra detta projekt till en gemensam upphandling.106  Däremot så var 

FMV mer skeptiska till Finlands MATLE eftersom Sverige upplevt sig blivit brända tidigare och 

att Sverige upplevde att Finland inte var lika förberedda som Sverige var vid överenskomna 

möten.107 Från finsk sida fanns en viss misstänksamhet mot FMV:s modell att göra 

upphandlingar på och det var nog ömsesidigt vad gäller FMV:s syn på MATLE.108 När Sverige 

föreslog enrörssystem istället för tvårörssystem, med anledning av Sveriges planerade SEP-

system, kan detta ha inverkat på Finlands tillit till Sverige. Det oroade säkert Finland 

huruvida Sverige skulle hålla avtalet eller inte.109 När Sverige beslöt att inte fullfölja projektet 

på grund av ekonomiska skäl så var det en stor besvikelse från Finlands sida.110  

Resultaten visade att informanterna ansåg att tilliten från början var hög och att det var 

lättare att bygga tillit på politisk nivå. Tilliten avtog när samarbetet hamnade på projektnivå 

och det blev svårt att enas.  

 

”Show-stopper” (avbrytande faktorer) 

Det fanns olika uppfattningar hos informanterna om vilka skälen var till att AMOS-projektet 

avbröts av Sverige 2008. Men i huvudsak uppges skälet vara ekonomiska, att politikerna 

ställdes besparingskrav.111 Det var i samband med 2008 som genomförandegruppen112 fick i 

uppdrag av regeringen att se över inom vilka områden besparingar kunde göras.113 AMOS-
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projektet började bli starkt försenat och det var oklart om projektet skulle kunna klara 

budgeten. Den operativa förmågan saknades men Sverige hade gamla granatkastarsystem 

som bedömdes kunna användas ett tag till.114 Av någon informant uppfattades det märkligt 

att avbryta just AMOS-projektet av ekonomiska skäl eftersom det inte fanns stora pengar att 

spara vid ett avbrytande. Sverige fick ändå betala ett antal 100 miljoner kronor.115 Om det 

verkligen var av ekonomiska skäl är oklart eftersom beslutet aldrig har motiverats.116 Det 

fanns uppfattningar om att samarbetet informellt hade avbrutits mycket tidigare eftersom 

systemet utvecklades åt två olika håll där Sverige skulle ha ett mer avancerat/automatiserat 

system emedan Finland skulle ha ett mer manuellt system, vilket fick konsekvenser för det 

fortsatta samarbetet. Länderna hade helt olika visioner och hade helt olika kravförståelse.117 

Vidare var Finland mer ivrig att komma igång och Sverige drog ut på tiden avseende det 

politiska beslutet om studieverksamhet, vilket ledde till att Finland gick vidare före Sverige. 

Detta innebar att Finland låg cirka ett år före i utveckling av systemet än Sverige.118 Om det 

handlade om nationell prestige från Finlands sida att gå vidare själv eller om det kan haft 

någon industriell koppling var endast funderingar som fanns.119 I Sverige fanns en oförmåga 

att ta politiska beslut i tid och det fanns nationella prioriteringar.120 Det blev ett val mellan 

AMOS och Archer där Archer slutligen valdes. Det ansågs också att Sverige inte var 

dimensionerat för att köra två stora projekt samtidigt där AMOS fick nedprioriteras.121 

 

4.2 Archer 

4.2.1 Bakgrund 
På 1990-talet började Sverige leta efter lämplig materiel för att ersätta artillerisystem 

Haubits 77B. De tre alternativ som kunde vara intressanta och som utvärderades var AS-90 

Braveheart, Haubits 77BD och Pansaraubitze 2000. Både AS-90 Braveheart och 

Pansaraubitze 2000 valdes bort eftersom de ansågs för dyra ur ett 

livscykelkostnadsperspektiv samt att de var för tunga för att kunna transporteras med 

flyg.122 Archer-projektet började först som ett avtal mellan Sverige och Danmark men den 

dåvarande danska regeringen valde att göra en ”time-out” 2006.123 Norge anslöt sig till 

projektet 2004. Man ville då visa att försvarsmaterielsamarbete skulle bli annat än bara 

honnörsord, med vinna-vinna situation för båda parter.124  
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Den 31 maj 2007 skrevs MOU (Memorandum of understanding) under och blev giltigt när två 

TA (Technical Agreements) tecknades innehållande Archer och Protector. Protector var ett 

system som ingick i motköpskravet från Norge.125  

Regeringen tog 2009 beslut att artillerisystemet Archer skulle införskaffas i form av 24 

artilleripjäser och ett ammunitionsfordonssystem. För att påbörja utbildning och för att 

utvärdera systemet påbörjades produktionsskedet 2010.126 Sverige och Norge skulle 

tillsammans upphandla sammanlagt 48 Archersystem av BAE System Bofors AB. Ett TA skrevs 

för artillerisystemet Archer avseende utveckling och anskaffning den 12 november 2009.127 

Arbetet leddes av FMV tillsammans med norska mosvarigheten FLO. I december 2013 

beslutade den norske regeringen att avbryta Archerprojektet. FMV jobbar idag vidare med 

projektet och det ska bli 24 pjäser med kringutrustning som skall levereras till svenska 

försvarsmakten.128  

4.2.2 Resultatredovisning och analys av intervjuunderlag Archer 
Möjliggörande, pådrivande och återhållande faktorer 

Kalla krigets slut - Europa och norden fick sjunkande försvarsbudgetar som en effekt av kalla 

krigets slut. Kalla krigets slut bidrog till en helt ny säkerhetspolitik som innebar att Sverige 

inte längre skulle forma säkerheten ensamma och neutraliteten övergavs.  

Sverige baserar sig på EU fördraget och solidaritetsförklaringen där säkerheten idag skapas 

med andra.129 En följd av den nya säkerhetsstrukturen innebar att Sverige skulle satsa på 

lätta och rörliga förband med förmåga till interoperabilitet och inte som tidigare egna 

svenska särlösningar.130 Detta fick en negativ inverkan för artilleriet i Sverige eftersom det 

hindrade utveckling av nationell artilleriförmåga.131  

Kalla krigets slut tvingade fram och möjliggjorde samarbeten p.g.a. att vi inte längre behövde 

den nationella försvarsindustrin som när Sverige var självförsörjande. Det fanns ett stort 

politiskt intresse och en politisk vilja för nordiskt försvarssamarbete. I takt med krympande 

försvarsbudget ökade det svenska politiska trycket för ökat försvarssamarbete. Både Sverige 

och Norge hade krympande försvarsbudget och tillsammans skulle man spara pengar.132 

Resultaten visar att informanterna ansåg att kalla krigets slut bidrog till att möjliggöra för 

nordiskt försvarsmaterielsamarbete på ett tydligare sätt än informanterna uttryckte i AMOS-

projektet.  

 

 

                                                      
 
125

Hansson, Stefan, Försvarshögskolan, Intervju 2014-04-08 
126

 Försvarsmakten, Tekniska system, definitioner och kostnadsberäkningar, Stockholm, 2013, sid. 45 
127

 Försvarets Materielverk och Forsvarets Logistikorganisasjon, Technical Agreement Artillersystem Archer  
     avseende utveckling och anskaffning (TA Archer), AK Mark 01 840:509969/2009  
128

 http://www.fmv.se/sv/Projekt/Archer-/, hämtad 2014-03-17 
129

 Carell, Anders, Försvarets Materielverk, Intervju 2014-04-10, Hansson, (2014) 
130

 Hansson, (2014), Nylander, (2014) 
131

 Hansson, (2014) 
132

 Pekkari, (2014), Savelli, (2014) 

http://www.fmv.se/sv/Projekt/Archer-/


28 

 

Målsättningar och intentioner - Den strategiska målsättningen var tydlig, ”Två länder, ett 

artillerisystem”. Syftet var att stärka det nordiska samarbetet och det fanns stora värden 

med att ha likartad produkt för att kunna dela på utvecklings- och driftkostnader med 

varandra. Det fanns en målsättning att på sikt spara pengar vid skapandet av gemensam 

organisation med underhåll och genomförande av gemensamma utbildningar.133 

Uppleveslen från svensk sida var att norrmännen inte processade målsättningen neråt i 

organisationen på samma sätt som Sverige gjorde. Informanterna från Sverige upplevde sig 

ha större fokus på den strategiska målsättningen medan Norge upplevdes ha mer fokus på 

att köpa ett system och få ordning på den industriella balansen.134 Informanter från Norge 

menade att målsättningar ofta är det stora problemet vid samarbete. För Norge har det mer 

handlat om att köpa ett system och att det fanns förutsättningar för att göra det tillsammans 

med Sverige.135 De olika målsättningarna gjorde att länderna gick in med olika 

förutsättningar.136 

Norge anser fortfarande, trots att Archer-projektet har avbrutits, så bör Sverige och Norge 

fortsätta samarbeta inom ramen för MoU-indirekt eld.137  

Resultaten visade, liksom AMOS-projektet, att samarbetet inleddes med att alla var överens 

om den gemensamma målbilden. Precis som vid AMOS-projektet förändrades motiv och 

målsättningar för respektive land ju längre ned i hierarkin man kom, vilket försvårade 

samarbetet på projektnivå. 

 

Ekonomi och kritisk massa hade större betydelse för Archer-projektet än i AMOS-projektet. I 

Sverige fanns (finns) politiskt krav att anskaffning och utveckling av försvarsmateriel måste 

ske tillsammans med andra, vilket inte krävdes när AMOS-projektet inleddes. Syftet med 

samarbetet var besparingsskäl. Det var mindre lämpligt att offentliggöra ett sådant syfte för 

det försämrade Sveriges förhandlingssituation när detta blev känt för andra.138 På sikt skulle 

projektet spara pengar och bättre materiel skulle erhållas för pengarna.139 I en norsk 

tidsskrift framkommer det att Sten Tolgfors menade att projektet skulle ge en besparing på 

400 miljoner kronor under materialets livscykelsperiod.140 Sverige hade inte längre råd och 

motiv till ett starkt försvar som under kalla kriget. Försvarsmaterielsamarbetet skulle ha 

inneburit möjligheten till att kunna dela på driftkostnaderna.  Driften var det som skulle 

spara pengar långsiktigt.141  
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Både Sverige och Norge hade ett uttalat behov av förnyat artillerisystem och för Sveriges 

vidkommande låg det redan under kritisk nivå.  Båda parter såg en möjlighet att tillsammans 

kunna nå upp till kritisk massa.142 Förmågebredden var dock mer tidskritisk i Sverige än i 

Norge.143   

Resultaten visade mer tydligt än i AMOS-projektet att ekonomi och förmågebredd hade 

betydelse för försvarsmaterielsamarbetet. Målsättningarna med försvarsmaterialsamarbetet 

var att spara pengar och nå synergieffekter på sikt.  

 

Kultur & tradition - Länderna har ungefär samma kultur, delar samma syn på mänskliga 

rättigheter och delar i stort sätt ett skandinaviskt språk med varandra, men vad avser 

traditioner avseende upphandling av materiel ansågs länderna skilja sig åt.144 Vidare fanns 

olikheterna i hur ledning, managment och industriuppbyggnad fungerade.145 Språket 

skapade mer problem än vad inblandade trodde från början. Norrmännen hade lättare att 

förstå svenskarna än tvärtom. Det upptäcktes ganska sent och det fick konsekvenser i form 

av missförstånd men förbättrades när språkproblemen uppdagades.146  

Resultaten från Archer-projektet visade att trots att vi har grundläggande värderingar, 

geografisk närhet, skandinaviskt språk o.s.v. så är vi mer olika än lika, mer än informanterna 

tyckte i AMOS-projektet där Finländarna främst ansåg att kultur och tradition hade mindre 

betydelse. Sverige och Norge har olika traditioner att se på försvarsindustri och har kulturellt 

olika formade organisationer. En av informanterna uttryckte en mening som beskriver vilken 

frustration som upplevdes med anledning av våra olikheter: 

”….vi är olika men det är det vi inte begriper oss på …….fortfarande….”147 

Försvarsindustrin - har haft betydelse för samarbetet. Den industriella balansen var väldigt 

viktig för Norge,148 dels för att bygga upp två lika kompetensområde i bägge länder och dels 

att Norge ansåg att projektet innebar en stor investering att motköp krävdes och var 

viktigt.149 För Sverige innebar motköpet att Sverige skulle upphandla norska Protector vilket 

Sverige till stor del har gjort enligt avtalet. När Norge hoppade av fanns inte längre någon 

form för industriell balans.150 I Norge byggs för närvarande försvarsindustrin upp och är 

statligt ägd med statliga intressen och krav på motköp. För Sverige är försvarsindustrin inte 

längre en strategisk resurs där försvarsindustrin idag ägs av bland annat Bofors BAE.151 

Kravet på motköp inverkade på samarbetet152 och ur ett livscykelsperspektiv har det inte 
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varit kostnadseffektivt.153 Det fanns en uppfattning att det fanns interna problem inom BAE 

som hade stor personalomsättning. Företaget är en stor organisation med stora 

vinstintressen och som styrde Bofors hårt. Detta påverkade gruppdynamiken och bidrog till 

förseningar.154 Personalomsättningsproblemen på Bofors BAE bekräftas även av Jan Nee, 

FMV vid en intervju i Officerstidningen. 155
 

Resultaten visade att informanterna delade uppfattningen om att försvarsindustrin hade 

betydelse på försvarsmaterielsamarbetet och att det var viktigt för Norge att säkerställa den 

industriella balansen. Försvarsindustrin påverkade samarbetet på grund av bl.a. olika 

ägarstrukturer, vilket har inneburit varierande grad av politisk inverkan. Försvarsindustrin 

inverkade mer på samarbetet än vid AMOS-projektet.  

 

Aktörs- och processperspektivet  

Integration och nationell handlingsfrihet – Det fanns ett stort politiskt intresse för projektet 

där Archer framstod som det goda exemplet på att nordiskt försvarsmaterielsamarbete 

fungerade väl.156 Sverige och Norge hade tidigare haft bra försvarsmaterielsamarbete inom 

ramen för artillerilokaliseringsradar.157 Det fanns, och har funnits, ett svensk nationellt 

intresse att samarbeta med Norge som Nato-land, dels för att kunna ta del och lära oss om 

Nato-standarder med möjlighet till ökad interoperabel förmåga och dels öka förmågan till 

internationalisering. För Sverige har dessa två skäl varit viktigare än handlingsfriheten 

eftersom Sverige är beroende av stöd utifrån vid ett eventuellt angrepp mot Sverige, enligt 

Solidaritetsförklaringen.158 Eftersom Sverige nästan inte äger någon försvarsindustri längre 

fanns heller inget nationellt intresse att stödja den svenska industrin.159 Detta jämfört med 

Norge där det fanns ett stort nationellt intresse att värna om försvarsindustrin, som ägs 50 % 

av staten och som var (är) under utveckling. Det var viktigt för Norge att bevaka och driva 

kravet om industriell balans.160  

Sverige saknar, till skillnad från Norge, handlingsfrihet att driva upphandlingar eftersom 

Sverige som EU-medlemsland måste förhålla sig till EU:s upphandlingskrav. Sverige kanske 

gör det för mycket enligt kommentaren nedan: 

”När det gäller EU så har det största hindret varit Sveriges uppfattning av anskaffningsverket 

inom EU. Sverige är enligt min uppfattning mer katolsk än påven själv”.161 

Resultaten visade att det fanns en politisk och stark vilja för försvarsmaterielsamarbete och 

med ökad vilja för integration. Däremot visade resultaten att Sverige var mer intresserad av 
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ökad integration kopplat till önskan om integrering till Nato med möjlighet till ökad 

interoperabel förmåga och internationalisering. Norge å sin sida värnade mer om nationella 

intressen och handlingsfrihet kopplat till försvarsindustri och sysselsättning samt att Norge 

ville säkra sig om att få den produkt som var kravställd från början och få den levererad i rätt 

tid.  

 

Organisationers inverkan på samarbete - FMV och FLO är organiserat på olika sätt och har 

olika ledningsstrukturer. FLO ingår som en del av norska försvarsmakten och består av 

flertalet militär personal i projektledande befattningar. I FMV är det främst civilingenjörer 

som är projektledare. I Norge är beslutsvägarna kortare vilket gör det enklare att få tillgång 

till ministern, emedan i Sverige är det två myndigheter som skall ge information till 

ministern, vilka inte alltid blir samstämmiga. De olika organisations- och ledningsstrukturer 

bidrog till att det var svårt att hitta effektiva samarbetsplattformer.162 Det kan liknas med 

AMOS-projektet där även FMV och MATLE hade olika lednings- och organisationsstrukturer. 

Vidare hade informantera från länderna olika syn på hur materielprojekt skulle ledas där 

varje organisation hade sitt nationella synsätt.163  

Samarbetsproblemen började när länderna diskuterade kravspecifikationerna.164 Norge 

visste inledningsvis inte att FMV saknade den kvalitetsprocess som FLO hade och det 

medförde att Norge inte ansåg att Bofors kunde garantera den kvalité för systemet som var 

specificerad.165  

Sverige hade större förtroende till Bofors än Norge eftersom Sverige traditionellt är vana vid 

att samarbeta och utveckla projekt tillsammansmed Bofors.166 Sverige är vana att göra sina 

egna särlösningar och tenderar att vara lite väl högtekniska som kan förklaras av vårt arv av 

att äga och bedriva en avancerad försvarsindustri.167 

Samarbetet har inneburit en viss utmaning för försvarsindustrin eftersom hänsyn har 

behövts göras till båda parter samtidigt: 

”…….försvarsindustrin hade det tufft, två myndigheter, två stater som var både emot och 

med dig…..”168 

Resultaten visade att våra olika organisations- och ledningsstrukturer bidrog till att varje 

nation hade sitt sätt att se på hur projekt skulle planeras och genomföras. Samma gällde 

även för samarbetet i AMOS-projektet. Det var mer tydligt i Archer-projektet att 

organisationernas synsätt på projektarbete inverkade på att tillit och förtroende minskade 

även om det fanns inslag av det i AMOS-projektet. 
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Tilliten - På den militärstrategiska nivån fanns en stor tillit till varandra och det var också här 

idén om ett gemensamt artillerisystem föddes.169 Tilliten var inledningsvis hög, precis som i 

AMOS-projektet. Alla var överens om projektet, oavsett nivå, och det fanns en tillit till Bofors 

som försvarsindustri.170 Liksom i projektet AMOS minskade tilliten successivt. Några 

uppfattade att Norge var misstänksamma mot Sveriges sätt att leda projektet och att Norge 

inte hade tillit till Bofors som leverantör. Bofors agerade inte på det sätt som Norge var vana 

vid emedan Sverige hade ett annat förhållningssätt till industrin.171 Det bekräftades i intervju 

med representant från FLO att tilliten till Bofors var inledningsvis stor men tilliten avtog till 

att slutligen bli noll. Norge hade tidigare haft positiva erfarenheter av Bofors produkter men 

misstänksamheten kom smygande när företaget inte kunde svara på de frågor som ställdes 

och när det blev stora personalomsättningar i företaget.172 I jämförelse med AMOS så kan 

det konstateras att nationerna hade olika synsätt och förhållningssätt till försvarsindustrin.  

Någon upplevde att tilliten var större från svensk sida mot norrmännen än vice versa.173 

Tilliten påverkades när Norge hoppade av så tillvida att medarbetare från FMV och FLO idag 

har svårt att kommunicera med varandra i ärendet.174 Även om tilliten fanns från början på 

alla nivåer upplevdes tilliten var störst på militärstrategisk och politisk nivå, precis som vid 

AMOS-projektet.175 Någon upplevde att det var brist på tillit redan från början i projektet.176 

Även på svensk politisk nivå påverkades tilliten av att Norge hoppade av men från svensk 

politisk nivå vill man minimera effekten av det. Sverige vill behålla de goda relationerna med 

Norge och anser att vi kan ha mycket samarbete i framtiden. Däremot kanske Sverige 

avvaktar ett tag med anskaffning av ny materiel tillsammans med Norge.177  

Resultaten visade att informanterna ansåg att det fanns begränsad tillit till varandra på 

samma sätt som informanterna uppgav för AMOS-projektet. Bristen på tilliten var mer riktad 

till försvarsindustrin än till samarbetet på projektnivå medan för AMOS var tilliten även 

begränsad på projektnivån.  

 

”Show-stopper” (avbrytande faktorer) 

Norge avbröt projektet när leverantören inte ansågs kunna leverera enligt de krav och tider 

som var utlovat. Tilliten fanns inte längre till industrin och ett ytterligare ”NH-90” problem 

ville undvikas.178 Detta förstärks från norsk tidskrift att den norska regeringen ansåg att 

Archer-systemet inte skulle nå upp till den skrivna kravspecifikationen och att det inte skulle 
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levereras i tid.179 Rapporteringarna från respektive lands försvarsmaterielverk skilde sig åt.180 

Uppfattningen från norsk sida var att rapportering från svensk sida om industrins arbete gav 

en felaktig bild hur det egentligen förhöll sig.181 FMV ansågs sakna kompetens att kunna 

kravställa mot industrin.182 Tiden var viktig för Norge och alla var överens om att 

avbrytandet av projektet var rätt beslut, oavsett nivå.183 Det var norske ÖB som gav 

rekommendationen till departementet att avbryta som sedermera tog beslutet i december 

2013.184 Det största problemet från norsk sida har varit leverantörens oförmåga att ta fram 

ett bra system emedan samarbetet mellan FMV och FLO respektive mellan de personliga 

kontakterna på de militärstrategiska nivåerna har upplevts fungerat bra.185 För Norge var det 

viktigt att systemet var kvalitetssäkrat före leverans enligt de krav som hade ställts.186 

Samarbetet och projektet upplevdes från båda länder ha gått för fort från början. När Norge 

anslöt sig till projektet så hade det varit lämpligt att backa tillbaka med gemensam analys av 

kraven.187  

Informanter ifrån Sverige uppgav att kommunikationen inte hade fungerat särskilt bra 

mellan Sverige och Norge. Inledningsvis rapporterade varje land för sig och Sverige hade inga 

representanter i Norge, vilket Norge hade i Sverige på materielverksnivå.188  

Några ansåg att det fanns en stark Nato-falang i Norge som redan från början var skeptiska 

till både Archer-projektet och till nordiska samarbeten generellt.189 Det bekräftades även 

från en informant från Norge som ansåg att det fanns en del arméofficerare som var 

frustrerade över att på ena sidan ha ett operativt arbete med Nato, Tyskland och 

Nederländerna samtidigt som på andra sidan skulle ha ett materielsamarbete med Sverige. 

Artilleristerna å andra sidan i Norge delade dock inte denna uppfattning utan såg 

möjligheten att få ett bra artillerisystem tillsammans med Sverige.190  

Norge fick ungefär samtidigt en ny regering och en ny ÖB. Norske ÖB informerades att 

projektet var försenat med en hel del tekniska problem. Han rekommenderade till 

departementet att avbryta projektet.191  

Norge har angett sina skäl för avbrytande vilka Sverige har respekterat, även om det var 

svårt att förstå. Det handlade kanske mer om våra kulturella skillnader och metoder för 
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upphandlingar och utvecklingar av avancerade militära system.192 Kravförståelse och 

arbetsmetodik skiljde länderna åt där aktörerna från respektive land hade olika ansvar och 

mandat.193   

Beskedet kom som en blixt från klar himmel och beslutet var inte ens känt för Artillerichefen 

i Norge. Beskedet borde kanske också ha kunnat meddelas till Sverige på annat sätt. 

Avbrytandet från Norge har varit en stor besvikelse för många och det blev en stor 

prestigeförlust för våra politiker.194 Känslan av besvikelse upplevde även Finland när Sverige 

avbröt AMOS-projektet.  

4.3 Svar på frågeställningarna 

Kalla kriget slut ansågs inte direkt utan mer indirekt ha möjliggjort för de både projekten 

eftersom det innebar att kalla krigets slut möjliggjorde för att försvarsmaterielsamarbetet 

generellt ökade mellan de nordiska länderna.  

Kalla krigets slut innebar att hoten om existentiella krig var borta och kriser skulle 

omhändertas tillsammans med andra utanför eget territorium dvs. säkerhet skulle byggas 

tillsammans, utifrån och in. När hoten minskade mot eget territorium sjönk 

försvarsbudgetarna, däremot blev försvarsmaterielen dyrare. Det fanns ett behov att spara 

pengar och det var politikernas önskemål att det skulle göras genom försvarssamarbete 

tillsammans med andra.  

Sverige lämnade neutralitetspolitiken bakom sig och genom ett medlemskap i EU 1995, 

samma år som Finland anslöt sig till EU, fick Sverige möjlighet till ökat inflytande 

internationellt. För Norge har ett Nato-medlemskap varit självklart även före kalla krigets 

slut men ansåg att tillsammans med övriga nordiska länder att kalla krigets slut inneburit att 

vissa synergieffekter har kunnat uppnås genom ett ökat nordiskt samarbete. Resultaten 

stärker Matlarys forskning om att kalla krigets slut har möjliggjort för ökat samarbete.   

 

Målsättningar och intentioner hade betydelse för de båda projekten. I de båda fallstudierna 

uppfattades inledningsvis att det fanns klara målsättningar och intentioner för projekten och 

att de vara kända för alla, på alla nivåer, oavsett land. För Archer-projektet var 

målsättningen om ett gemensamt artillerisystem med slogan: ”Två länder, ett 

artillerisystem” och för AMOS-projektet var den gemensamma målsättningen ett 

fordonsmonterat granatkastarsystem. I båda fallstudierna ansåg flertalet informanter att det 
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var lättare att enas om målsättningar och intentioner på politisk nivå medan det blev svårare 

på projektnivå. Det kan konstateras att målsättningarna gled isär och det skedde främst på 

myndighetsnivå FMV/FLO respektive FMV/MATLE, vilket fick konsekvenser för det fortsatta 

samarbetet. Resultaten stärker Valaseks tes om förutsättningen att målsättningar och 

intentioner ”clarity of intentions” måste vara dem samma för båda parter, annars riskerar 

försvarssamaretet att påverkas, vilket det gjorde för de båda projekten genom att de 

avbröts.  

 

Ekonomi och kritisk massa hade betydelse för båda projekten. Genom att utveckla 

försvarsmaterielsystem tillsammans skulle utvecklingskostnaderna delas och på sikt skulle 

pengar sparas, främst genom att dela drift och underhåll med varandra. Att spara pengar 

ansågs nödvändigt eftersom försvarsbudgetarna hade sjunkit för respektive land och 

materielen kostade mer att utveckla och inhandla. Det var mer tydligt i Archer-projektet att 

länderna ansåg att det fanns fler synergieffekter att uppnå vilket skulle generera besparingar 

på sikt, nämligen genom att utveckla och samordna verksamhet tillsammans inom fler 

områden för indirekt-eld, så som utbildning, ammunition och gemensam verkstad.  

Risk för kritisk nivå och kritisk massa var mer påtagligt i Archer-projektet än vid AMOS-

projektet. I Archer-projektet ansågs Sverige ha något större behov av nytt artillerisystem 

jämfört med Norge. Norge hade ännu inte avvecklat sitt artillerisystem vilket Sverige redan 

hade gjort.  

Resultaten styrker tidigare forskning om att ekonomi och minskade försvarsbudgetar samt 

krav på besparingar pådriver viljan till försvarsmaterielsamarbete. Resultaten styrker även 

tidigare forskning om att kritisk massa och kritisk nivå pådriver försvarmaterielsamarbetet 

vilket var en pådrivande faktor i Archer-projektet. Däremot kan resultaten inte stärka 

Valaseks åsikt om att norden är det goda exemplet på att pooling & sharing fungerar. 
 

 

Tradition och kultur hade betydelse för projekten. Informanterna, på alla nivåer, oavsett 

land delar uppfattningen att vi är mer olika än lika, mer än vad vi själva vill förstå och vad 

andra tror att vi är. Några kulturella skillnader som anges för de båda projekten är hur 

informanterna uppfattar varandras sätt att bedriva utvecklingsarbete på och att traditioner 

inverkar på vilken syn man har på försvarsindustrin.  

Det finns även en misstänksamhet över varandras metoder för upphandling och sätt att 

driva projekt på. Länderna har kulturellt olika formade organisationer med egna traditionella 

processer och mandat för att hantera försvarsmaterielutveckling. Olikheterna har bidragit till 

att när det väl kommer till kritan så inverkar nationell kultur på samarbetet där nationella 

intressen till sist blir styrande. Det land som ansåg att tradition och kultur inverkade minst på 

samarbetet var Finland.  

Valasek och Saxi tes om att de nordiska länderna är mer lika än olika på grund av historisk 

bakgrund och kulturella likheter kan med dessa resultat inte bekräftas eller stärkas. 
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Försvarsindustrins betydelse - Resultaten visade att informanterna från samtliga länder och 

nivåer ansåg att försvarsindustrin har haft betydelse på försvarssamarbetet och att det har 

inverkat på olika sätt, såväl positivt som negativt. Informanterna uppger att ägarstrukturerna 

såg olika ut där försvarsindustrierna hade olika intressen i form av ekonomi, 

kompetensuppbyggnad och kompetenssäkerställande. Försvarsindustrierna ägdes i 

huvudsak av staten i både Norge och Finland, vilket innebar att nationella intressen ville 

säkerställas. I Sverige, å andra sidan, har de flesta försvarsindustrier blivit uppköpta av andra 

större internationella bolag som har vinstintressen, vilket har inverkat främst i AMOS-

projektet. Resultaten visade också att försvarindustrin hade en svår uppgift när de skulle 

förhålla sig till en kund som representeras av två länder med olika syn på kravställning.  

Resultaten stärker både Valasek och Saxis tes om att försvarsindustri har betydelse för 

förvarssamarbete men att det inte bara handlar om ekonomi dvs. att kostnader och vinster 

skall delas utan att det snarare handlar om att processerna i ett bilateralt avtal måste kunna 

ta hänsyn till två nationers viljor och traditioner. 

Integration och nationell handlingsfrihet - För båda projekten fanns ett politiskt intresse att 

samarbeta vilket visar på att det fanns en vilja för ökad nordisk integration. För politikerna 

fanns det ett stort symboliskt värde att genomföra projekten tillsammans. I andra 

internationella sammanhang lyftes Archer-projektet fram som det goda exemplet på att 

”pooling & sharing” fungerade. 

Nationell handlingsfrihet och nationella intressen blev slutligen gällande för de båda 

projekten. I AMOS-projektet valde Finland att själva gå vidare i studieverksamheten istället 

för att invänta ett svenskt politisk beslut som saknades. Sverige valde slutligen att avbryta 

samarbetet av ekonomiska skäl. I båda fallen så agerade båda nationerna utifrån nationell 

handlingsfrihet och nationella intressen. I Archer-projektet valde Norge att avbryta 

samarbetet med anledning av förseningar och att tilltron till leverantören hade avtagit. 

Norge var heller inte i samma tidsnöd som Sverige av att få ett nytt artillerisystem eftersom 

Norges gamla artillerisystem inte hade avvecklats helt. I båda projekten har nationell 

handlingsfrihet och nationella intressen blivit överordnade viljan för nordisk integration, 

även om viljan fanns för det från början. Resultaten visar att forskning om integration och 

nationell handlingsfrihet handlar om att politiker måste förhålla sig till dessa och att det är 

svårt att hitta en balans dem sinsemellan. Integration och nationell handlingsfrihet måste tas 

i beaktande vid försvarsmaterielsamarbete men även försvarssamarbete generellt. 

 

Organisationers inverkan på samarbete - I båda projekten fungerade de nationella 

processerna och metoderna på och mellan myndighetsnivå och politisk nivå. Processerna 

mellan myndighetsnivå och försvarsindustri var väl kända för inblandade aktörer för 

2. Vilken uppfattning hade aktörerna på samarbetet mellan inblandade parter, både på 

nationell nivå och mellan nationell- och nordisk nivå? 
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respektive nation. Däremot när länderna skulle börja samarbeta på projektnivå mellan 

länderna upptäcktes att processerna inom och mellan myndigheterna för respektive land 

skilde sig åt. Inblandade parter hade trott att processerna skulle vara mer lika än de var. De 

olika nationella kulturerna och traditionerna kolliderade och det blev svårt att kompromissa. 

Det fanns stora organisatoriska skillnader mellan FLO och FMV respektive FMV och MATLE. 

För respektive nation var mandat och uppgifter på myndighetsnivå uppdelade olika.   

Resultaten stärker Allisons teori om att organisationer har sina förutbestämda processer och 

att det är respektive lands kultur och inneboende kompetens som inverkar. Detta fick 

betydelse för båda projekten.  

 

Tillit hade betydelse för de båda projekten. Informanterna från samtliga länder upplevde 

dock att tilliten var större på politisk nivå. Tilliten försämrades under tiden som samarbetet 

fortlöpte på projektnivå. Förändringen i tilliten var kopplad till åsikter mot det andra landets 

metoder och processer att leda upphandlingar på och hur kraven för materielen ställdes mot 

försvarsindustrin. Resultaten stärker forskningen om att tillit är en väsentlig förutsättning för 

att samarbete skall fungera. Däremot är forskningen om tillit begränsad eftersom den 

beskriver tillitens betydelse generellt, oavsett nivå. Denna undersökning visade att tilliten 

hade olika betydelse på olika nivåer vilket fick konsekvenser för samarbetet.   

Informanternas uppfattningar om vilka faktorer som bidrog till att projekten avbröts skiljdes 

mellan projekten. I AMOS var beslutet att avbryta projektet av svenska nationella skäl, d.v.s. 

krav på besparingar. När försvarsmakten fick uppgift att prioritera sina materielanskaffningar 

prioriterades Archer före AMOS. Det framkom från intervjuerna att några ansåg att projektet 

avbröts indirekt och informellt mycket tidigare än 2008 eftersom Sverige dels inte kunde ta 

politiskt beslut om studieverksamhet och dels att kravställningar på systemet så småningom 

gick isär. Problem uppstod även i samband med när brukarnivån i Sverige ändrade sina krav i 

tid och otid vilket skapade både förseningar och fördyringar. I praktiken innebar det att två 

parallella materielprocesser löpte samtidigt, en i Finland och en i Sverige.  

I Archer projektet framkom att Norge inte hade tillit till försvarsindustrin Bofors BAE på 

grund av att de inte trodde att Bofors BAE hade förmågan att leverera enligt tidsplan och 

enligt kravställningen. Tilltron fanns inte längre för projektet. Det fick konsekvensen att 

Norge valde att hoppa av.  

 

 

 

3. Vilka faktorer ansåg deltagande aktörer hade störst relevans för att förklara varför de 

bilaterala försvarsmaterielsamarbetena avbröts? 
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Det fanns funderingar på om det kanske var andra skäl som låg bakom beslutet, att det fanns 

en falang inom Norge som var mer intresserade av att samarbeta och anskaffa materiel 

uteslutande med Nato. Detta är funderingar som troligtvis aldrig kommer kunna bekräftas. I 

Archer projektet framkom synpunkter på att kommunikation, kultur och olika syn på hur 

projekt skall bedrivas indirekt bidrog till att projektet avbröts.  

 

4.4 Avslutande diskussion och slutsatser 

4.4.1 Övriga framkomna synpunkter 
Övriga framkomna faktorer som informanterna lyfte fram och som de ansåg generellt har 

haft betydelse för försvarsmaterielsamarbete var följande; (i) politisk styrning, (ii) 

budgetcykler och livscykelprocesser, (iii) kommunikation, (iv) ambitionsnivå och (v) 

engagemang.  

Det hade varit en fördel om det funnits en tydlig politisk styrning.195 Generellt behövs 

politisk styrning och ett politiskt engagemang om försvarsmaterielsamarbete skall 

fungera.196 Vid bilaterala försvarsmaterielsamarbeten kommer det alltid att finnas olika viljor 

och intressen. Finns det egna nationella försvarsindustrier inblandade så inverkar detta på 

försvarsmaterielsamarbetet.197 Därför bör tydliga överenskommelser upprättas från början 

som kontinuerligt följs upp från politisk nivå. Överenskommelser måste följas och det går 

inte att ändra på kraven under arbetes gång eftersom det bidrar till både förseningar och 

fördyrningar.198 För att försvarsmaterielsamarbete skall fungera måste kommunikationen 

fungera för att hindra att missförstånd uppstår.199  

Vid försvarsmaterielsamarbete eller försvarssamarbete generellt bör lagom ambitionsnivå 

sättas i syfte att inte komplicera samarbetet och att det finns tid att bygga upp tilliten till 

varandra.200 Ska man lyckas så krävs det eldsjälar i projekten som har visioner att komma 

framåt. Det tar tid, personella resurser och det måste finnas en medvetenhet att med 

samarbete blir det dyrare på kort sikt men på lång sikt blir det billigare, fast det tar tid.201  

Våra olika budgetcykler tillsammans med systemens långa livscykelprocesser försvårar och 

hindrar etablering av försvarsmaterielsamarbete.202  

För Sveriges vidkommande blev det problematiskt att parallellt driva två stora projekt, AMOS 

och Archer på grund av den begränsade/nedskurna organisationen.203  
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4.4.2 Slutsatser 
Denna studie har visat, trots att det fanns förutsättningar för samarbete i form av 

möjliggörande och pådrivande faktorer, så var det inte tillräckligt för att lyckas. Det fanns 

återhållande faktorer och ”showstoppers” i form av bl.a. olika kulturer och traditoner, 

bristande kommunikation, viljan till nationell handlingsfrihet och bristande tillit som slutligen 

bidrog till att försvarsmaterielsamarbetena försvårades och slutligen avbröts.  

Mina slutasatser från intervjuerna är att det, utifrån ovanstående faktorer, har utmynnat i 

två saker; (i) brist på tillit och (ii) oförmåga att kompromissa.  

Min uppfattning är att bristen på tilliten handlade främst om att det fanns en 

misstänksamhet mot det andra landets sätt att bedriva och genomföra 

försvarsmaterielprojekt på och att det fanns en rädsla för att försvarsmaterielsamarbetet 

inte skulle bidra till att få det system/materiel som man önskade att få.   

Oförmåga till att kompromissa handlade främst om landets olika traditioner och kulturer 

som var kopplade till; (i) organisationsprocesser och (ii) viljan att bevara nationell 

handlingsfrihet. Landets traditioner och kultur är djupt rotade i vårt sätt att tänka och agera 

på, vilket inverkade på ett omedvetet plan. Det är traditioner och kulturer som skapar 

förutbestämda mönster inom organisationens processer, metoder och synsätt, vilka har 

påverkat dessa försvarsmaterielsamarbeten.  

Nationers vilja att bevara egen handlingsfrihet anser jag har varit förknippat till vår historiska 

bakgrund, främst kopplat till Sverige och Finland, som av tradition haft vilja och kapacitet att 

själva försvara sitt egna land mot ett eventuellt väpnat angrepp. Även om 

säkerhetssituationen och säkerhetspolitiken har förändrats så finns det en omedveten vilja 

att bibehålla nationell handlingsfrihet.  

Även om många forskare, även i norden, tror att vi är ”så lika” i norden så är vi inte det och 

det måste vi förhålla oss till när det gäller nordiskt försvarsmaterielsamarbete. För att bättre 

kunna lyckas med försvarsmaterielsamarbete handlar det främst om att skapa ett ”mindset” 

kring försvarsmaterielsamarbete, på alla nivåer. Detta ”mindset” skall omfatta följande: 

1.  Styrning - Det måste finnas en politisk överordnad kontroll- och uppföljningsfunktion 

som kan diktera villkoren och sätta gränser, och kan leda verksamheten i rätt riktning.  

Målsättningar och kravställningar måste noggrant analyseras, dokumenteras, 

harmoniseras och kontinuerligt följas upp. 

2. Engagemang - Engagemang och vilja är viktigt på alla nivåer och är en förutsättning för 

att försvarsmaterielsamarbete skall fungera. 

3. Tillit - Det måste finnas tillit till den andra parten och det skall vara en ömsesidig 

vinnarsituation för båda. Tilliten byggs genom kommunikation och öppenhet. 

4. Gemensamt språk - Språket bör vara samma och engelska rekommenderas som är ett 

internationellt språk och används såväl inom EU som Nato. Engelska kan bidra till att 

missförstånd undviks. 

5. Ambitionsnivån - Ambitionsnivån bör sättas på en nivå så att inblandade parter har 

möjlighet att hantera den. Det behöver inte vara en 100 % bra lösning utan ofta räcker 

det med ”tillräckligt bra” där kompromisser är en förutsättning för framgång.  
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Figur 4. Förutsättningar för försvarsmaterielsamarbete
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4.4.3 Förslag på vidare forskning 
Denna uppsats kan ligga till grund för vidare undersökning gällande nordiskt samarbete inom 

de övriga samarbetsområdena. Vidare forskning i nordiskt försvarssamarbete kan 

komplettera varandra vilket kan bidra till en samlad kunskap om nordiskt försvarssamarbete. 

I förlängningen kan fördjupad forskning om nordiskt försvarssamarbete tydligare påvisa vilka 

faktorer som främjar och hindrar ett försvarssamarbete. Genom en kunskapsuppbyggnad 

finns möjlighet till att generalisera vilket innebär att kunskapen kan användas för att 

förbättra det nordiska samarbetet i framtiden och förhindra att försvarssamarbeten avbryts.  

Det skulle även vara intressant att använda samarbetsteorier som komplement vid 

undersökning av försvarssamarbete i syfte att bättre och djupare förstå de mekanismer som 

uppstår när samarbete etableras mellan olika myndigheter, organisationer och nationer.  

4.4.4 Avslutande reflektioner 
Jag upplevde ett stort engagemang hos informanterna att delta i intervjuerna och upplevde 

att de var ärliga och öppna med sina erfarenheter och upplevelser från projekten.  

Min uppfattning är att alla informanterna hade ett stort intresse och engagemang för 

projekten med stor tillit och tilltro till projekten från början. De flesta upplevde en stor 

frustration och besvikelse när försvarmaterielsamarbetena avbröts, vilket har bidragit till att 

några har fått minskad tillit och tilltro för framtida försvarsmaterielsamarbeten. Jag 

uppfattade även att den part/nation som stod ensam kvar i projektet har haft funderingar 
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och tankar kring vilka de avgörande faktorerna egentligen var som bidrog till att 

samarbetena avbröts, trots att motparten har angett sina skäl.  

Det finns fortfarande tecken på att flera länder har nått kritisk massa/nivåer vilket 

föranleder att länderna bör utveckla bättre metoder för att tillsammans hitta synergier med 

möjlighet till försvarssamarbete i syfte att spara pengar och bibehålla förmågebredd. 

Utifrån att Sverige har uttryckt en politisk vilja att öka försvarssamarbetet med Finland205 ska 

det bli intressant att framöver se huruvida avbrytandet av AMOS-projektet kommer få 

konsekvenser för framtida samarbete med Finland.  

Undersökningen har varit intressant och lärorik där intervjuerna ha upplevts vara den mest 

intressanta delen av undersökningen men tyvärr var tiden och antalet ord för uppsatsen 

begränsande för att djupare kunna utveckla och analysera informanternas svar. Min 

förhoppning är att uppsatsen ändå har väckt intresse för att ta vid där jag nu har avslutat 

mitt arbete.  
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